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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Законодателни актове 

 Регламент (ЕС) 2022/312 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 
година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 по отношение на 
продължителността на референтния период за прилагането на временни мерки във 
връзка с налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура (текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2022/313 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 
година за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна 

Незаконодателни актове 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/389 на Комисията от 8 март 2022 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива (ЕС) 
2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, 
структурата, съдържанието и датата на годишното публикуване на информацията, 
която трябва да бъде оповестена от компетентните органи (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/422 на Комисията от 14 март 2022 година за 
определяне на техническите спецификации, мерки и други изисквания за въвеждането 
на децентрализираната информационна система, посочена в Регламент (ЕС) 2020/1783 
на Европейския парламент и на Съвета 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/423 на Комисията от 14 март 2022 година за 
определяне на техническите спецификации, мерки и други изисквания за въвеждането 
на децентрализираната информационна система, посочена в Регламент (ЕС) 2020/1784 
на Европейския парламент и на Съвета 

 Решение (ОВППС) 2022/338 на Съвета от 28 февруари 2022 година за мярка за помощ 
по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за доставката на военно 
оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на 
украинските въоръжени сили 

 Решение (ОВППС) 2022/339 на Съвета от 28 февруари 2022 година относно мярка за 
помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на 
украинските въоръжени сили 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за 
установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна 
по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила 

 Решение № 4/2022 на Бюрото на Комитета на регионите от 25 януари 2022 година за 
определяне на вътрешни правила относно ограниченията на някои права на субектите 
на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на дейностите и 
процедурите на Комитета на регионите 

 Препоръка № 1/2022 на Съвета за асоцииране ЕС—Израел от 8 март 2022 година за 
одобряване на удължаването на срока на действие на плана за действие ЕС—Израел 
[2022/412] 

 Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в северната 
част на Тихия океан 

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

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решения на Съда по дела C-117/20, C-151/20 

Кумулиране на производства и санкции с наказателноправен характер в правото в областта на 
конкуренцията: Съдът прецизира защитата, която предоставя правото на Съюза срещу 
двойното наказване 

http://web.apis.bg/e.php?i=699699&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699699&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699691&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699691&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699996&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700203&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700204&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699714&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699715&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=699882&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700050&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700047&b=1
apis://Base=APEV&CELEX=22022A0228(01)&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=22022A0228(01)&Type=201/
http://web.apis.bg/e.php?i=699567&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700483&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=700484&b=1


 Решение на Съда по дело C-508/19 

Съдът обявява за недопустимо преюдициалното запитване на полска юрисдикция, с което се 
иска да се установи дали правото на Съюза ? предоставя правомощието, което тя няма по 
полското право, да установи, че не съществува служебно правоотношение на съдия поради 
пороци на акта за назначаването му 

 Решение на Съда по дело C-302/20 

Свобода на печата: разкриването от журналист на вътрешна информация за предстоящото 
публикуване на статия, препредаваща слухове относно котирани на борсата дружества, е 
законно, когато е необходимо, за да се доведе дадена журналистическа дейност до успешен 
край, и зачита принципа на пропорционалност 

 Решение на Съда по дело C-433/20 

Изключението, наречено "копиране за лично ползване", по директивата за авторското право 
се прилага за съхраняването върху облак (cloud) на копие за лични цели на защитено 
произведение 

 Решение на Общия съд по съединени дела T-684/19, T-704/19 

Общият съд обявява за неприложими разпоредбите от Регламент 2017/459, които се отнасят 
до процедурата за създаване на добавен капацитет за преноса на газ 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-159/20 

Генералният адвокат Capeta: като не е спряла използването от датски производители на 
регистрираното наименование "Feta" за сирене, предназначено за износ в трети държави, 
Дания не е изпълнила задълженията си по правото на Съюза 
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