
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. април 2019 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Решение (ЕС) 2019/584 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното 
кралство, от 11 април 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 

 Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 
година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга 
държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (Текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/516 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 
година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени и за 
отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 
1287/2003 на Съвета (Регламент за БНД) (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/517 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 
година относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за 
изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и отмяна на Регламент (ЕО) № 
874/2004 на Комисията (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 година относно 
координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за 
гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход и за 
оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 година 
относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на 
техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно 
използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на 
подробни правила относно формaта на данните и процедурите за достъп до относимата 
техническа информация (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 
година за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически 
автомобили и от нови леки търговски превозни средства и за отмяна на регламенти 
(ЕО) No 443/2009 и (ЕС) No 510/2011 (преработен текст) (Текст от значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 
година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за 
улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в 
Съюза (Текст от значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 
година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските 
субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти 

 Решение на Европейския надзорен орган по защита на данните от 2 април 2019 г. 
относно вътрешните правила по отношение на ограничаването на някои права на 
субектите на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на 
дейностите, извършвани от Европейския надзорен орган по защита на данните 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/541 на Комисията от 1 април 2019 година относно 
еквивалентността на правната и надзорната уредба, регламентираща дейността на 
одобрените борси и признатите пазарни оператори в Сингапур, в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под 
номер С(2019) 2349) (Текст от значение за ЕИП) 

 Решение (EС) 2019/597 на Съвета от 9 април 2019 година за създаване на Група на 
високо равнище от експерти по европейската финансова архитектура за развитие 

 Решение (ОВППС) 2019/615 на Съвета от 15 април 2019 година относно подкрепата на 
Съюза за дейностите, предшестващи Конференцията за преглед на страните по 
Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г. 

 Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК 

 Препоръка (ЕС) 2019/534 на Комисията от 26 март 2019 година Киберсигурност на 5G 
мрежите 
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 Препоръка (ЕС) 2019/553 на Комисията от 3 април 2019 година относно 
киберсигурността в енергийния сектор (нотифицирано под номер С(2019) 2400) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-254/18 

Национална правна уредба може да предвижда за изчисляването на средната 
продължителност на седмичното работно време референтни периоди, които започват и 
завършват на фиксирани календарни дати 

 Решение на Съда по дело C-501/17 

Когато самолетна гума е била повредена от винт, намиращ се на пистата за излитане или 
кацане, въздушният превозвач е длъжен да обезщети пътниците за закъснение с три или 
повече часа само ако не е използвал всички средства, с които разполага, за да ограничи 
закъснението на полета 

 Решение на Съда по дело C-405/16 P 

Съдът отменя решението на Комисията, според което германският закон за възобновяемите 
енергийни източници от 2012 г. (Закон EEG от 2012 г.) съдържа държавни помощи 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-569/17 

Генералният адвокат Танчев: Съдът следва да приеме за установено, че Испания не е приела 
необходимите разпоредби, за да се съобрази с Директивата относно договорите за кредити за 
жилищни недвижими имоти за потребители 
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