
 
 

NOUTĂȚI LEGISLATIVE EUROPENE – FEBRUARIE 2022 
 

 
L 23/02.02.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/139 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de completare a 
Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
gestionarea, depozitarea și înlocuirea stocurilor băncilor de antigeni, vaccinuri și reactivi de 
diagnosticare ale Uniunii, și a cerințelor de biosecuritate, biosiguranță biologică și bioizolare 
vizând funcționarea băncilor respective 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/140 al Comisiei din 16 noiembrie 2021 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și 
al Consiliului în ceea ce privește băncile Uniunii de antigeni, vaccinuri și reactivi de 
diagnosticare 
 
 
L 29/10.02.2022 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/176 al Comisiei din 9 februarie 2022 de 
rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2021/632 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul 
germinativ, subprodusele de origine animală și produsele derivate, produsele compuse și fânul 
și paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră ( 1 ) 
 
 
L 31/14.02.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/192 al Comisiei din 20 octombrie 2021 de modificare a 
standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1151/2014 al 
Comisiei în ceea ce privește informațiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de 
stabilire și a libertății de a presta servicii ( 1 ) 
 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/193 al Comisiei din 17 noiembrie 2021 de 
modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) nr. 926/2014 de stabilire a formularelor, modelelor și procedurilor standard în 
ceea ce privește informațiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de stabilire și a 
libertății de a presta servicii 
 
 
L 35/17.02.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/208 al Comisiei din 14 decembrie 2021 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește cerințele pentru operațiunile în toate 
condițiile meteorologice  

 
L 37/18.02.2022 
 



Directiva (UE) 2022/211 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2022 de 
modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la 
normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal 
 
 
L 39/21.02.2022 
 
Directiva (UE) 2022/228 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2022 de 
modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce privește alinierea acesteia la normele Uniunii 
privind protecția datelor cu caracter personal 
 
 
L 42/23.02.2022 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/255 al Comisiei din 15 decembrie 2021 de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului în ceea ce privește extinderea măsurilor de 
reducere temporară a obligațiilor de utilizare a sloturilor orare ca urmare a crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 
 
Regulamentul delegat (UE) 2022/256 al Comisiei din 22 februarie 2022 de modificare a 
Regulamentului (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 
eliberarea certificatelor de vindecare pe baza testelor antigenice rapide 
 
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/257 a Comisiei din 21 februarie 2022 de modificare a 
anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând 
focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu 
numărul C(2022) 1152]   
 
 
L 45/24.02.2022 
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2022 
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