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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2018/782 на Комисията от 29 май 2018 година за установяване на 

посочените в Регламент (ЕО) № 470/2009 методологични принципи, приложими по 
отношение на оценката на риска и препоръките за управление на риска (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от 
земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в 
областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 
525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за 
държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта 
на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за 
изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и 
техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, 
предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 
715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (Текст от значение 
за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/867 на Комисията от 13 юни 2018 година за 

създаване на процедурен правилник на апелативните съвети на Агенцията за 
железопътен транспорт на Европейския съюз (Текст от значение за ЕИП) 

 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма 

 Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на 
тероризма 

 Препоръка (ЕС) 2018/790 на Комисията от 25 април 2018 година относно достъпа до 

научна информация и нейното съхранение 

 Насоки (ЕС) 2018/797 на Европейската централна банка от 3 май 2018 година относно 

предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на 
централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации 
(ЕЦБ/2018/14) 

 Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година относно 

регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16) 

 Списък на компетентните органи, посочени в член 7 от Директива (ЕС) 2016/681 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на 
резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и 

наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (В 
настоящия списък са посочени компетентните органи във всяка държава членка, които 
са оправомощени да изискват или получават резервационни данни на пътниците или 
резултатите от обработването на тези данни от звеното за данни за пътниците (ЗДП) 
или за целите на член 9, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/681 пряко от ЗДП на 
всяка държава членка само когато това е необходимо в неотложни случаи) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-210/16 

Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни 
съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница 

 Решение на Съда по дело C-335/17 
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Понятието "право на лични отношения" включва правото на лични отношения на дядото и 

бабата с техните внуци 

 Решение на Съда по дело C-537/17 

Правото на обезщетение при голямо закъснение на полет се прилага и за директно свързани 
полети до трета държава с междинно кацане извън територията на ЕС 

 Решение на Съда по дело C-251/17 

За това, че е забавила изпълнението на правото на Съюза в областта на събирането и 
пречистването на градските отпадъчни води, Италия е осъдена да заплати еднокатно платима 
сума от 25 милиона евро и имуществена санкция в размер на над 30 милиона евро за всяко 
шестмесечие забава 

 Решение на Съда по дело C-426/16 

Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват 
единствено в одобрени кланици 

 Решение на Съда по дело C-673/16 

Понятието "съпруг" по смисъла на разпоредбите на правото на Съюза за свободното 

пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства обхваща съпрузите от 
един и същ пол 

 Решение на Съда по дело C-15/16 

Не цялата информация, съдържаща се в преписката на орган за финансов надзор, непременно 
е поверителна 

 Решение на Съда по дело C-451/16 

Лице, което е променило пола си, не може да бъде задължено да унищожи брака си, сключен 
преди тази промяна, за да може да получава пенсия за осигурителен стаж и възраст при 
навършване на предвидената възраст за лица от придобития от него пол 

 Заключения на генералния адвокат по дела C-619/16, C-684/16 

Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е 
поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе до загуба на правото на 
финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение 

 Заключения на генералния адвокат по съединени дела C-54/17, C-55/17 

Генералният адвокат Campos Sanchez-Bordona предлага на Съда да обяви, че сам по себе си 

фактът, че потребителят не е уведомен за предварително въведени услуги за гласова поща и 
достъп до интернет в SIM карта, предназначена за въвеждане в интелигентни телефони, не 
представлява нелоялна или агресивна търговска практика, когато потребителят е бил 
предварително информиран за условията и реда на достъп и цената на посочените услуги 
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