
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2018 г. 

В папка "Ръководства и наръчници" са въведени следните насоки във 
връзка с предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защита на 

данните (GDPR): 

 Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и 
определяне дали съществува вероятност обработването "да породи висок риск" за 
целите на Регламент 2016/679 

 Насоки за определяне на водещ надзорен орган на администратор или обработващ 
лични данни 

 Насоки за длъжностните лица по защита на данните ("ДЛЗД") 

 Насоки относно правото на преносимост на данните 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2382 на Комисията от 14 декември 2017 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 

формуляри, образци и процедури за предаването на информация в съответствие с 
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2384 на Комисията от 19 декември 2017 година за 

определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2019 г. относно 
организацията на труда и работното време във връзка с извадковото изследване на 
работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (Текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 

година относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за 
прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 

година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните 
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници 

 Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 

година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на 
специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за 
изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 
1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 

 Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 

година относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета 

 Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 

година относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното 
корабоплаване и за отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и 
неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна 

 Договореност между Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на 
Европейския съюз, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Европейската 
централна банка, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна 
дейност, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на 

регионите и Европейската инвестиционна банка относно организацията и 
функционирането на екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за 
институциите, органите и агенциите на Съюза (CERT-EU) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-102/16  
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В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство 

полагащата им се нормална седмична почивка  

 Решение на Съда по дело C-434/16  

Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните 
коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до 
които той по принцип има право на достъп  

 Решение на Съда по дело C-372/16  

Регламент "Рим III" не определя приложимото право към разводите по частноправен ред  

 Решение на Съда по дело C-434/15 

Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите 
в областта на транспорта 

 Решение на Съда по дело C-473/16 

Търсещо убежище лице не може да бъде подложено на психологически тест, за да се 
определи сексуалната му ориентация 

 Решение на Съда по дело C-498/16 

Г-н Schrems може да предяви индивидуален иск срещу Facebook Ireland в Австрия 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-673/16 

Според генералния адвокат Wathelet, с оглед на свободата на пребиваване на гражданите на 
Съюза и на членовете на техните семейства понятието "съпруг/съпруга" обхваща съпрузите от 
един и същ пол 
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