
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2020 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на 
бизнес статистиката (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС, Евратом) 2019/2234 на Съвета от 19 декември 2019 година относно 
мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., 
свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза 

 Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 
година относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за 
изменение на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС (текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2151 на Комисията от 13 декември 2019 година за 
създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на 
електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза 

 Решение (ЕС) 2020/33 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 януари 2020 
година за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското 
кралство Йордания 

 Кодекс за поведение на членовете на Европейския Комитет на регионите 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решения на Съда по дела C-175/18, C-178/18 P 

Съдът потвърждава правото на достъп до документите, които се съдържат в преписката по 
заявление за разрешение за търговия с лекарствени продукти 

 Решение на Съда по дело C-263/18 

Продажбата на електронни книги "втора употреба" посредством уебсайт представлява 
публично разгласяване, за което се изисква разрешението на автора 

 Решение на Съда по дело C-532/18 

Авиокомпаниите отговарят за вредите, причинени от разлята чаша с горещо кафе 

 Решение на Съда по дело C-418/18 P 

Според Съда Общият съд не е допуснал грешка, като е потвърдил решението на Комисията да 
не представя законодателно предложение във връзка с европейската гражданска инициатива 
"Един от нас" 

 Решение на Съда по дело C-752/18 

Спрямо управляващите на провинция Бавария може да бъде постановена принудителна мярка 
задържане, за да бъдат задължени да приемат мерки за подобряване на качеството на 
атмосферния въздух в Мюнхен (като забрана за движение на определени дизелови моторни 
превозни средства), само ако за тази цел е налице национално правно основание, което е 
достатъчно достъпно, точно и предвидимо в своето прилагане, и ако тази принудителна мярка 
е пропорционална 

 Решение на Съда по дело C-122/18 

Италия е трябвало да гарантира, че при търговските си сделки с частноправни предприятия 
публичните органи спазват срокове за плащане, които не надвишават 30 или 60 дни 
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 Решение на Съда по дело C-390/18 

Франция не може да изисква от Airbnb да притежава професионална карта на агент на 
недвижими имоти, тъй като не е уведомила Комисията за това изискване в съответствие с 
Директивата за електронната търговия 
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