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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Регламент (ЕС) 2022/123 на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 2022 
година относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността 
за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените 
продукти и медицинските изделия (текст от значение за ЕИП) 

Незаконодателни актове 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, 
финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и 
прозрачността 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/140 на Комисията от 16 ноември 2021 година за 
определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на банките на Съюза за антигени, ваксини и 
диагностични реактиви (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/186 на Комисията от 10 февруари 2022 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на предоставянето на 
информация с референтни дати в периода 31 декември 2021 г. – 30 март 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) 

 Решение (ЕС) 2022/134 на Европейската централна банка от 19 януари 2022 година за 
определяне на общите правила за предоставянето на надзорна информация от 
Европейската централна банка на някои органи с цел изпълнение на задачите, 
възложени ? с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (ЕЦБ/2022/2) 

 Решение за изпълнение (EC) 2022/219 на Комисията от 11 февруари 2022 година за 
установяване на процедурен правилник за контрола, съгласно член 22, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета, на законността на актовете на изпълнителните 
агенции, които засягат трето лице и за които Комисията е била сезирана от пряко или 
индивидуално засегнато лице 

 Препоръка (ЕС) 2022/210 на Комисията от 8 февруари 2022 година относно общ 
инструментариум на Съюза за справяне с недостига на полупроводници и механизъм 
на ЕС за наблюдение на полупроводниковата екосистема 

Документи на ЕС във връзка с пандемията COVID-19 

 Решение за изпълнение (EC) 2022/206 на Комисията от 15 февруари 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 Бенин, 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) 2022/207 на Комисията от 15 февруари 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 
Хашемитско кралство Йордания, със сертификатите, издадени в съответствие с 
Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за 
ЕИП) 

 Резолюция на Европейския парламент от 10 юни 2021 г. относно справяне с 
глобалното предизвикателство COVID-19: последици от освобождаването от 
задълженията по Споразумението ТРИПС на СТО във връзка с ваксините, лечението, 
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оборудването и производствения капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се 
страни (2021/2692(RSP)) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-483/20 

Държава членка може да упражни възможността си да обяви молба за международна закрила 
за недопустима, с мотива, че друга държава членка вече е предоставила на молителя статут 
на бежанец 

 Решение на Съда по дело C-160/20 

Цигари с филтър: създаденият от ISO метод за определяне на максималните равнища на 
емисиите на катран, никотин и въглероден оксид, към който препраща правото на Съюза, е 
валиден и противопоставим на производителите на цигари 

 Решение на Съда по дело C-485/20 

Работник с увреждане, включително в период на изпитване след назначаването му, който е 
обявен за неспособен да изпълнява съществените функции на заеманата от него длъжност, 
може да бъде назначен на друга длъжност, за която е на разположение, способен е и 
притежава необходимите умения 

 Решения на Съда по дела C-234/20, C-238/20 

Съдът тълкува разпоредбите на правото на Съюза в областта на компенсаторните плащания, 
предоставяни по "Натура 2000" 

 Решения на Общия съд по дела T-834/17, T-540/18 

Общият съд отхвърля два иска за обезщетение, предявени от UPS и от ASL Aviation Holdings 

 Решение на Общия съд по дело T-799/17 

Общият съд отхвърля жалбата на Scania и оставя в сила глобата от 880 523 000 EUR, 
наложена от Комисията за участието му в картела между производителите на камиони 

 Решение на Общия съд по дело T-616/18 

Общият съд отхвърля жалбата срещу решението на Комисията, с което стават задължителни 
ангажиментите, представени от "Газпром" с цел да отговори на опасенията на Комисията за 
конкуренцията на националните пазари на доставки на газ на едро нагоре по веригата в 
страните от Централна и Източна Европа 

 Решение на Общия съд по дело T-399/19 

Общият съд отменя решението на Комисията, с което тя отхвърля подадена до нея жалба от 
полски търговец на едро 

 Решение на Общия съд по дело T-791/19 

Общият съд отменя решението на Комисията, с което се отхвърля жалба срещу 
контролираното от полската държава дружество PKP Cargo за твърдяна злоупотреба с 
господстващо положение на пазара на услуги за железопътен превоз на стоки в Полша 

 Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-14/21, C-15/21 
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Според генералния адвокат Rantos частни кораби, които извършват редовно дейност по 
търсене и спасяване по море, могат да бъдат предмет на проверка за спазване на 
международните стандарти, която се извършва от държавата на пристанището 
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