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

В папка "Ръководства и наръчници" са въведени следните насоки във 
връзка с Общия регламент за защита на данните (GDPR): 

 Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни 
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

 Насоки относно автоматизираното вземане на индивидуални решения и 

профилирането за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 

 Насоки относно съгласието в съответствие с Регламент 2016/679 

 Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1473 на Комисията от 2 октомври 2018 година за 
определяне на лихвените проценти за отчетната 2019 година на ЕФГЗ, които да се 
прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, 
обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите 

 Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 

година за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 
1313/2013/ЕС 

 Регламент (ЕС) 2018/1488 на Съвета от 28 септември 2018 година за създаване на 

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни 
технологии 

 Регламент (ЕС) 2018/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 

година за отмяна на Регламент (ЕС) № 256/2014 относно нотифицирането до 

Комисията на инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в 
Европейския съюз 

 Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно 

ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие 

 Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 година относно 
ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие 

 Регламент (Евратом) 2018/1563 на Съвета от 15 октомври 2018 година за програмата 
за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия 
(2019—2020 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания и иновации 
"Хоризонт 2020", и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1314/2013 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-12/17 

Разпоредба от националното право, според която при определяне на продължителността на 

гарантирания на работник платен годишен отпуск се изключва периодът на ползван от този 
работник родителски отпуск, е в съответствие с правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-73/17 

Европейският парламент може да упражнява част от бюджетните си правомощия в Брюксел, 
вместо в Страсбург, ако това е наложително за гладкото протичане на бюджетната процедура 

 Решение на Съда по дело C-105/17 

Лице, което публикува на интернет сайт известен брой обяви за продажба, не придобива 
автоматично качеството "търговец" 

 Решение на Съда по дело C-207/16 
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Престъпления, които не са особено тежки, могат да обосноват достъп до лични данни, 

запазени от доставчици на електронни съобщителни услуги, при условие че този достъп не 
накърнява сериозно личния живот 

 Решение на Съда по дело C-416/17 

Conseil d’Etat е трябвало да сезира Съда с преюдициален въпрос за тълкуване на правото на 
Съюза, за да прецени дали е следвало да се откаже да се вземе предвид данъчното облагане, 
приложено към чуждестранно дъщерно дружество върху печалбата, от която чуждестранно 
дружество е преразпределило дивиденти 

 Решение на Съда по дело C-149/17 

Притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на авторските права 

посредством обмен на файлове, не може да бъде освободен от отговорност само защото е 
посочил член на семейството си, който е имал възможност за достъп до тази интернет връзка 

 Решение на Общия съд по дело T-122/17 

ДЕВИН - име на български град, може да бъде регистрирано като марка на Съюза за 
минерална вода 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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