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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 

година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред 

 Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 
година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се 
изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 

 Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 
година относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1699 на Комисията от 9 ноември 2018 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 30 септември 2018 г. — 30 декември 2018 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) 2018/1624 на Комисията от 23 октомври 2018 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, 

стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на 
плановете за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 

в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията (Текст от значение 
за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1709 на Комисията от 13 ноември 2018 година за 

определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2020 г. относно 
трудовите злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми във връзка с 
извадковото изследване на работната сила съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на 
Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1710 на Комисията от 13 ноември 2018 година за 

адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент 
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2018 
година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/866 на Комисията 

 Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 

година за създаване на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до 
информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми 

и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 

година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 
2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 

 Регламент (ЕС) 2018/1727 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 
година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР 
на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2018/1798 на Комисията от 21 ноември 2018 година за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 
2019 година (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1799 на Комисията от 21 ноември 2018 година за 
започване на временно пряко статистическо действие за разпространение на избрани 
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теми от преброяването на населението и жилищния фонд от 2021 г., геокодирани към 

координатна мрежа от 1 km2 (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 
година относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация 

 Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 

година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от 
това изискване 

 Регламент (ЕС) 2018/1845 на Европейската централна банка от 21 ноември 2018 

година относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, 
буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на прага за оценяване на 
значимостта на просрочените кредитни задължения (ЕЦБ/2018/26) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда от 16 октомври 2018 година за подаването и връчването на 

процесуални документи чрез приложението e-Curia 

 Решения на Съда по дела C-619/16, C-684/16 

Работникът не може да изгуби автоматично придобитото от него право на платен годишен 
отпуск, тъй като не е поискал да го ползва 

 Решение на Съда по съединени дела C-569/16, C-570/16 

Наследниците на починал работник могат да искат от бившия работодател на последния 
финансово обезщетение за неизползвания от работника платен годишен отпуск 

 Решение на Съда по дело C-310/17 

Вкусът на хранителен продукт не може да се ползва от авторскоправна закрила 

 Решение на Съда по дело C-33/17 

Правна уредба на държава членка, която позволява да се разпореди на получателя на услуга 
да спре плащанията и да учреди гаранция, за да обезпечи плащането на евентуална глоба, 

която може да бъде наложена на доставчика на услугата, установен в друга държава членка, 
за нарушение на трудовото право на първата държава членка, противоречи на правото на 
Съюза 

 Решение на Общия съд по дело T-458/17 

Брекзит: искането на тринадесет британски граждани, живеещи в държави от ЕС, различни от 
Обединеното кралство, за отмяна на решението за разрешаване на започването на 
преговорите за Брекзит, не е допустимо 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-630/17 

Генералният адвокат Танчев предлага на Съда да постанови, че национален закон, който 
допуска договорите за кредит, сключени с чуждестранни кредитори, които нямат разрешение 
да предоставят кредитни услуги в тази държава, да бъдат обявени за нищожни с обратно 

действие, противоречи на правото на Съюза, при положение че същият закон не се прилага 
спрямо хърватските кредитори 
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