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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Делегиран регламент (ЕС) 2018/573 на Комисията от 15 декември 2017 година относно 

основните елементи на договорите за съхраняване на данни, сключвани като част от 
система за проследяване на тютюневите изделия (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 година 
относно техническите стандарти за създаването и работата със система за 

проследяване на тютюневи изделия (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията от 5 март 2018 година за 
определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент 
(ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на 

Европейския съюз, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431 

 Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и 
административна взаимопомощ в митническата област 

 Устав на Европейската инфраструктура за отворени платформи за химичнобиологичен 

скрининг — Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (EU-
OPENSCREEN ERIC) 

 Решение (ЕС) 2018/546 на Европейската централна банка от 15 март 2018 година за 

делегиране на правомощието за приемане на решения относно собствения капитал 
(ЕЦБ/2018/10) 

 Решение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и 

политиката на сигурност от 19 септември 2017 година относно правилата за сигурност 
на Европейската служба за външна дейност — ADMIN(2017) 10 

 Препоръка (ЕС) 2018/624 на Комисията от 20 април 2018 година относно 
презграничния достъп до пазара за поддоставчици и МСП в сектора на отбраната 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-320/16 

Държавите членки могат да забранят и да предвидят наказателноправни санкции за 

незаконното упражняване на транспортна дейност в рамките на услугата "UberPop", без да 
уведомят предварително Комисията за проектозакона, с който се инкриминира упражняването 
на тази дейност 

 Решение на Съда по дело C-353/16 

Лице, което в миналото е било жертва на изтезания в страната му на произход, може да се 
ползва от "субсидиарна закрила", ако е изложено на реална опасност да бъде умишлено 

лишено в тази страна от грижи, подходящи за физическото или психичното му здравословно 
състояние 

 Решение на Съда по съединени дела C-195/17, C-197/17 до C-203/17, C-226/17, C-
228/17, C-254/17,C-274/17, C-275/17, C-278/17 до C-286/17, C-290/17 до C-292/17 

"Самоволната стачка" на летателния персонал след изненадващо съобщение за предстоящо 

преструктуриране не представлява "извънредно обстоятелство", позволяващо на 
авиокомпанията да се освободи от задължението си да изплаща обезщетение в случай на 
отмяна или голямо закъснение на полети 

 Решение на Съда по дело C-441/17 

С извършваните от Полша горски стопански дейности на територия от "Натура 2000" Puszcza 
Bialowieska се нарушава правото на Съюза 
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 Решение на Общия съд по дело T-561/14 

Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да не внася законодателно 
предложение в рамките на европейската гражданска инициатива "Един от нас" 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-335/17 

Генералният адвокат Szpunar предлага на Съда да постанови, че правото на лични отношения 
по дела, свързани с родителската отговорност, включва и правото на бабата и дядото на 
лични отношения 
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