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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2022/718 на коригиращ бюджет № 1 на 
Европейския съюз за финансовата 2022 година 

Незаконодателни актове 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/695 на Комисията от 2 май 2022 година за 
установяване на правила за прилагането на Директива № 2006/22/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на общата формула за изчисляване на степента 
на риска за транспортните предприятия 

 Регламент (ЕС) 2022/720 на Комисията от 10 май 2022 година за прилагането на член 
101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно 
категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/732 на Комисията от 12 май 2022 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати в периода 31 март 2022 г. — 29 юни 2022 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) 2022/741 на Комисията от 13 май 2022 година относно 
координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2023, 2024 и 2025 г. за 
гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход и за 
оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци, и за отмяна на 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/601 (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2022/785 на Комисията от 17 май 2022 година за одобряване на 
преработения план за ефективност на мрежата за третия референтен период на 
схемата за ефективност на Единното европейско небе (2020—2024 година) 
(нотифицирано под номер С(2022) 3022) (само текстът на английски език е 
автентичен) 

 Препоръка (ЕС) 2022/758 на Комисията от 27 април 2022 година относно защитата на 
журналистите и защитниците на правата на човека, които се ангажират с участието на 
обществеността, от стратегически съдебни производства ("стратегически съдебни 
производства, насочени срещу участието на обществеността") 

 Решение GB(D)06-2021 за определяне на вътрешни правила относно ограниченията на 
определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в 
рамките на функционирането на съвместно предприятие "Изследване на УВД в 
единното европейско небе 3" [2022/737] 

 Решение на Управителния съвет № 28/2022 от 4 април 2022 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 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана 

 Кодекс за поведение на настоящите и бившите членове на Европейската сметна палата 

 Правилник за дейността на Европейския икономически и социален комитет - май 2022 
г. 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/724 на Комисията от 10 май 2022 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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Република Сейшели, 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) 2022/725 на Комисията от 10 май 2022 година за 
установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от 
Социалистическа република Виетнам, 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) 2022/726 на Комисията от 10 май 2022 година за 
установяване на равностойност на сертификатите за COVID-19, издадени от Република 
Индонезия, 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) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-237/20 

Несъстоятелност на предприятие и права на работниците и служителите: в случай на 
прехвърляне на активи в рамките на процедура pre-pack приобретателят има право да 
приложи изключение от гарантирането на правата на работниците и служителите, ако тази 
процедура е уредена със законови или подзаконови разпоредби 

 Решение на Съда по дело C-319/20 

Сдруженията за защита на потребителите могат да предявяват представителни искове при 
посегателства срещу защитата на лични данни 

 Решение на Съда по дело C-179/21 

Търговец, който предлага на уебсайтове като Amazon стока, която не е произведена от самия 
него, трябва да уведоми потребителя за гаранцията на производителя, ако представя тази 
гаранция като централен или решаващ елемент в своята оферта 

 Решения на Съда по дело C-600/19 Ibercaja Banco, по съединени дела C-693/19 SPV 
Project 1503, C-831/19 Banco di Desio e della Brianza и др. и по дела C-725/19 Impuls 
Leasing Romania и C-869/19 Unicaja Banco 

Неравноправни клаузи в потребителските договори: националните процесуални принципи не 
могат да бъдат пречка за упражняването на правата, които правните субекти черпят от 
правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-804/21 PPU 

Понятието за обстоятелства извън контрола на държавите членки, които правят невъзможно 
изпълнението на европейска заповед за арест, не обхваща правните пречки, възникнали в 
резултат от искове, предявени от издирваното лице 

 Решение на Съда по дело C-569/20 

В случай на невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия, той може да 
бъде съден или осъден задочно, но има право впоследствие да иска възобновяване на 
съдебния процес и разглеждане на делото по същество в негово присъствие 

 Решение на Съда по дело C-86/20 
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Издаден от органите на трета държава сертификат за съответствието на партида вино с 
енологичните практики на Съюза сам по себе си не е доказателство за спазването на тези 
практики за предлагането му на пазара в Съюза 

 Решение на Общия съд по дело T-609/19 

Общият съд отхвърля жалбата на дружеството Canon, на което е наложена глоба от 28 
милиона евро от Комисията за неспазване на правилата в областта на контрола върху 
концентрациите при придобиването на Toshiba Medical Systems Corporation 

 Решение на Общия съд по дело T-577/20 

Общият съд на Европейския съюз потвърждава съвместимостта с правото на Съюза на 
германската помощ за оздравяване на Condor 

 Решение на Общия съд по дело T-718/20 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, с което се одобрява помощта за 
оздравяване от 36 660 000 EUR, предоставена от Румъния на авиокомпанията TAROM 

© Апис Европа АД 
Представяне на "ЕВРО ПРАВО"   

http://web.apis.bg/e.php?i=702078&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=702081&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=701605&b=1
apis://Base=NORM&DocCode=99973&Type=201/

