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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 
година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на 
Съюза (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2022/563 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година 
за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова 

 Решение (ЕС) 2022/591 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година 
относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 
година 

Незаконодателни актове 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/552 на Комисията от 4 април 2022 година за 
определяне, че националните борси за търговия на ценни книжа в Съединените 
американски щати, които са регистрирани в Комисията по ценните книжа и борсите, 
спазват правно обвързващите изисквания, които са еквивалентни на изискванията, 
определени в дял III от Директива 2014/65/ЕС, и подлежат на ефективен надзор и 
правоприлагане (текст от значение за ЕИП) 

 Препоръка (ЕС) 2022/554 на Комисията от 5 април 2022 година относно признаването 
на квалификациите на лицата, бягащи от руското нашествие в Украйна 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/569 на Съвета от 4 април 2022 година за започване 
на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Итали 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/570 на Съвета от 4 април 2022 година за започване 
на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Италия 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/571 на Съвета от 4 април 2022 година за започване 
на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на 
превозните средства в Италия 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/572 на Съвета от 4 април 2022 година за започване 
на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на 
превозните средства в Гърция 

 Решение (ОВППС) 2022/597 на Съвета от 11 април 2022 година за популяризиране на 
Европейската мрежа от независими експертни центрове по въпросите на 
неразпространението и разоръжаването 

 Решение (ЕС) 2022/640 на Комисията от 7 април 2022 година относно правилата за 
прилагане на ролите и отговорностите на основните участници в областта на 
сигурността 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/679 на Комисията от 19 януари 2022 година за 
установяване на списък за наблюдение на вещества и съединения, пораждащи 
опасения за водата, предназначена за консумация от човека, както е предвидено в 
Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под 
номер C(2022) 142) (текст от значение за ЕИП) 

 Решение на Съвместния комитет ЕС — ИКАО от 10 март 2022 година относно 
приемането на работна договореност между Европейския съюз и Международната 
организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) за сътрудничеството в областта на 
докладването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване 
[2022/647] 

 Двустранен надзорен съвет по Споразумението между Съединените американски щати 
и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на 
безопасността в гражданското въздухоплаване - Протокол на Решение № 0010 
[2022/645] 

 Двустранен надзорен съвет за Споразумението между Съединените американски щати 
и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на 
безопасността в гражданското въздухоплаване - Протокол на Решение № 0011 
[2022/646] 
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Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/533 на Комисията от 1 април 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 
Република Колумбия, 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) 2022/534 на Комисията от 1 април 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 
Малайзия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на 
Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-368/20, C-369/20 

В случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност държава членка 
може да въведе повторно граничен контрол на границите си с други държави членки, но 
максималната обща продължителност на този контрол не може да надхвърля шест месеца 

 Решение на Съда по дело C-249/21 

Договор, сключен по електронен път: за да може да бъде валидно обвързан от такъв договор, 
потребителят трябва да разбира недвусмислено от самия надпис върху бутона за поръчка, че 
ще поеме задължение за плащане веднага щом кликне върху този бутон 

 Решение на Съда по дело C-140/20 

Съдът потвърждава, че правото на Съюза не допуска общо и неизбирателно запазване - за 
целите на борбата с тежките престъпления - на данни за трафик и за местонахождение, 
свързани с електронните съобщения 

 Решение на Съда по дело C-561/20 

Пътниците от полет, който има закъснение, могат да поискат обезщетение от въздушен 
превозвач, който не е от ЕС, когато този превозвач извършва целия полет от името на 
превозвач от ЕС 
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