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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Регламент (ЕС) 2022/839 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година за определяне на преходни правила за опаковането и етикетирането на 
ветеринарни лекарствени продукти, разрешени или регистрирани в съответствие с 
Директива 2001/82/ЕО или Регламент (ЕО) № 726/2004 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2022/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година относно компютризирана система за трансграничен електронен обмен на данни 
в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси (система e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на 
технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 
600/2014, (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на 
Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните) (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, за 
изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и на 
директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013 

 Регламент (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 
година относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи 
търговските отстъпки, приложими за украинските продукти съгласно Споразумението 
за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 
техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна 

 Директива (ЕС) 2022/993 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2022 година 
относно минималното ниво на обучение на морските лица (текст от значение за ЕИП) 

Незаконодателни актове 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/918 на Комисията от 13 юни 2022 година за 
установяване на технически спецификации на изискванията по отношение на данните 
по темата "Глобални вериги за създаване на стойност" в съответствие с Регламент (ЕС) 
2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2022/922 на Съвета от 9 юни 2022 година за създаването и 
функционирането на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на 
прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
1053/2013 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/932 на Комисията от 9 юни 2022 година относно 
еднакви практически условия за извършването на официалния контрол по отношение 
на замърсителите в храните, относно специфичното допълнително съдържание на 
многогодишните национални планове за контрол и специалните допълнителни условия 
за тяхното изготвяне (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/944 на Комисията от 17 юни 2022 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на задачите на референтните лаборатории на 
Европейския съюз в областта на медицинските изделия за инвитро диагностика и на 
критериите за тези лаборатории (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/945 на Комисията от 17 юни 2022 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на таксите, които могат да събират референтните 
лаборатории на ЕС в областта на медицинските изделия за инвитро диагностика (текст 
от значение за ЕИП) 
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 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/996 на Комисията от 14 юни 2022 година относно 
правилата за проверка на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на 
парникови газове и критериите за нисък риск от непреки промени в земеползването 
(текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2022/906 на Съвета от 9 юни 2022 година относно мярка за помощ 
по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира с цел укрепване на 
капацитета на Балканската медицинска оперативна група 

 Решение (ЕС) 2022/911 на Европейската централна банка от 19 април 2022 година 
относно условията на TARGET–ЕЦБ и за отмяна на Решение 2007/601/ЕО (ЕЦБ/2007/7) 
(ЕЦБ/2022/22) 

 Насоки (ЕС) 2022/912 на Европейската централна банка от 24 февруари 2022 година 
относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни 
преводи в реално време от ново поколение (TARGET) и за отмяна на Насоки 
2013/47/ЕС (ЕЦБ/2012/27) (ЕЦБ/2022/8) 

 Насоки (ЕС) 2022/971 на Европейската централна банка от 19 май 2022 година 
относно Централизираната база данни за ценни книжа и изготвянето на статистика на 
емисиите ценни книжа и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/21 и Насоки (ЕС) 2021/834 
(ЕЦБ/2022/25) 

 Споразумение между Европейския съюз, от една страна, и правителството на 
Фарьорските острови, от друга страна, относно участието на Фарьорските острови в 
програми на Съюза 

 Препоръка (ЕС) 2022/867 на Комисията от 1 юни 2022 година относно пускането в 
обращение на запаси от нефт за извънредни ситуации от държавите членки след 
нахлуването в Украйна 

 Препоръка (ЕС) 2022/915 на Съвета от 9 юни 2022 година относно оперативното 
сътрудничество в областта на правоприлагането 

 Правилник за дейността и кодекс за поведение на членоветe на Европейския 
икономически и социален комитет (май 2022 г.) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-587/20 

Възрастова граница, предвидена в устав на организация на работници като условие за 
избиране на длъжността ръководител на тази организация, попада в приложното поле на 
Директивата за борба с дискриминацията 

 Решение на Съда по дело C-328/20 

Индексирането на семейните обезщетения и на различни данъчни предимства, предоставени 
от Австрия в полза на работниците в зависимост от държавата по пребиваване на техните 
деца, противоречи на правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-43/21 

Удължаването на периода на експлоатация на депо за отпадъци само по себе си не 
представлява съществена промяна на разрешителното за инсталацията 

 Становище 1/20 

Проект за модернизиран Договор за Енергийната харта: искането за становище на Белгия е 
недопустимо поради неговата преждевременност 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-100/21 

Забранени измервателно-коригиращи устройства в дизеловите автомобил: генералният 
адвокат Rantos счита, че на купувача на превозно средство, оборудвано с такова устройство, 
трябва да се признае право да бъде обезщетен от производителя на автомобили 
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 Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-148/21, C-184/21 

Онлайн продажба на нарушаващи марката "Louboutin" обувки: според генералния адвокат 
Szpunar специфичният начин на функциониране на Amazon не позволява да се заключи, че е 
налице използване на знак по смисъла на правото на Съюза 
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