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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

 Политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между 
Европейския съюз и Обединеното кралство 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 година за 
определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление 
на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на 
Комисията (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 
година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел 
изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко 
или унизително отношение или наказание 

 Регламент (ЕС) 2019/126 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 
година за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2019/127 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 
година относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 
година за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение 
(Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета от 30 януари 2019 
година за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на 
Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/228 на Комисията от 7 февруари 2019 година за 
определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с 
референтни дати в периода 31 декември 2018 г. — 30 март 2019 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) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 година за 
налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти 

 Регламент (ЕС) 2019/287 на Европейския парламент и на Съвета от 13 февруари 2019 
година за прилагане на двустранни защитни клаузи и на други механизми, с които се 
дава възможност за временно оттегляне на преференциите по някои търговски 
споразумения, сключени между Европейския съюз и трети държави 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 година за 
определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе и за 
отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2019/137 на Европейската централна банка от 23 януари 2019 година 
относно подбора на доставчици на мрежови услуги за единния портал на пазарните 
инфраструктури на Евросистемата (ESMIG) (ЕЦБ/2019/2) 

 Решение (EC) 2019/236 на Комисията от 7 февруари 2019 година за определяне на 
вътрешните правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на 
данни и ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на 
лични данни от Европейската комисия за целите на вътрешната сигурност на 
институциите на Съюза 

 Решение (ЕС) 2019/304 на Съвета от 18 февруари 2019 година относно нотификацията 
на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, че вече не желае да 
участва в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които се 
съдържат в Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от служители 
за връзка по въпросите на имиграцията 
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 Препоръка (ЕС) 2019/243 на Комисията от 6 февруари 2019 година относно 
европейски формат за обмен на електронни здравни досиета (Текст от значение за 
ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-220/17 

Валидна е поетапната забрана на равнището на ЕС на цигари и тютюн за ръчно навиване на 
цигари с вкусово-ароматни качества 

 Решение на Съда по дело C-322/17 

Правото на Съюза не изисква дадено лице да извършва дейност като заето лице в държава 
членка, за да може да получава там семейни обезщетения за децата си, които пребивават в 
друга държава членка 

 Решение на Съда по дело C-630/17 

Национален закон не може, чрез обща норма с обратно и автоматично действие, да обяви за 
нищожни договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които не са имали 
разрешение да предоставят кредитни услуги в тази държава членка 
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