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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2019/1933 на Комисията от 6 ноември 2019 година за установяване на 
посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета "Продком списък" на 
промишлените продукти (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и 
(ЕС) № 806/2014 (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора 
на финансовите услуги (текст от значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за 
изменение на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 
2014/59/EС и 2014/65/ЕС (текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС, Евратом) 2019/1961 на Комисията от 17 октомври 2019 година относно 
правилата за прилагане при работа с информация с ниво на класификация за 
сигурност CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL и SECRET UE/EU SECRET 

 Решение (ЕС, Евратом) 2019/1962 на Комисията от 17 октомври 2019 година относно 
правилата за прилагане при работа с информация с ниво на класификация за 
сигурност RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

 Решение (ЕС, Евратом) 2019/1963 на Комисията от 17 октомври 2019 година за 
определяне на правилата за прилагане по отношение на индустриалната сигурност във 
връзка с класифицирани договори за обществени поръчки 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-566/19 PPU, C-626/19 PPU, C-625/19 PPU, C-
627/19 PPU 

Съдът счита, че прокуратурите на Франция, Швеция и Белгия отговарят на изискванията за 
издаване на европейска заповед за арест и същевременно разяснява обхвата на съдебната 
защита, от която се ползват лицата, посочени в такава заповед 

 Решение на Съда по дело C-435/18 

Лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картел пазар, 
могат да искат да бъдат поправени причинените от този картел вреди 

 Решение на Съда по съединени дела C-708/17,C-725/17 

Правото на Съюза допуска национална правна уредба, която предвижда, че всеки собственик 
на апартамент в сграда в режим на етажна собственост е длъжен да участва в разходите за 
отопление на общите части 

 Решение на Съда по дело C-482/17 

Съдът отхвърля жалбата на Чешката република срещу Директивата за засилване на контрола 
на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие 

 Решение на Общия съд по дело T-683/18 

Знак, който споменава марихуаната, не може при настоящото състояние на правото да бъде 
регистриран като марка на Съюза 
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