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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 година за 

определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 
2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията 
на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на 
правата на акционерите (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 

2018 година за създаване на Европейска система за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС) No 1077/2011, (ЕС) No 
515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 

 Решение на Общия съд от 11 юли 2018 година за подаването и връчването на 
процесуални документи чрез приложението e-Curia 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-527/16 

Командирован работник попада в обхвата на социалноосигурителната схема по мястото на 
работа, когато замества друг командирован работник, дори тези работници да не са 
командировани от един и същ работодател 

 Решение на Съда по дело C-41/17 

Бременните работнички и работничките родилки или кърмачки, работещи на смени, част от 

които са в нощните часове, трябва да се считат за полагащи нощен труд и се ползват от 
специалната закрила срещу рисковете, които могат да възникнат при такъв труд 

 Решение на Съда по съединени дела C-54/17,C-55/17 

Пускането на пазара на SIM-карти, в които предварително са въведени и активирани 
настройки за платени услуги, представлява агресивна нелоялна търговска практика, когато 
потребителите не са били предварително информирани за това 

 Решение на Съда по дело C-601/17 

При отмяна на полет авиокомпанията трябва да възстанови и комисионите, събрани от 
посредниците при закупуването на билета, доколкото е знаела за тях 

 Решения на Общия съд по дела T-715/14, T-732/14, T-734/14, T-735/14, T-737/14, T-
739/14, T-798/14, T-799/14 

Общият съд на ЕС потвърждава приетите от Съвета ограничителни мерки срещу редица руски 
банки и нефтени и газови предприятия във връзка с кризата в Украйна 
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