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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 

година за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на 
други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването 
или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за 
изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 
2009/22/ЕО (Текст от значение за ЕИП) 

 Делегиран регламент (ЕС) 2018/480 на Комисията от 4 декември 2017 година за 

допълнение на Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на регулаторните технически стандарти относно деривативните финансови 

инструменти, които се използват единствено с цел хеджиране, достатъчната 
продължителност на жизнения цикъл на европейските фондове за дългосрочни 
инвестиции, критериите за оценка на пазара за потенциални купувачи и оценката на 

активите, които подлежат на продажба, както и относно видовете и характеристиките 
на услугите, които са на разположение на непрофесионалните инвеститори (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение (EC) 2018/402 на Комисията от 13 март 2018 година за създаване на 

Европейската консултативна група за Европейския орган по труда (Текст от значение 
за ЕИП и за Швейцария) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решения на Съда по дела C-524/15, C-537/16 и съединени дела C-596/16, C-597/16 

Принципът ne bis in idem може да бъде ограничен с цел да се защитят финансовите интереси и 
финансовите пазари на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-46/17 

Продължаването на трудовия договор след навършването на общата пенсионна възраст може 
да бъде ограничено във времето 

 Решение на Съда по съединени дела C-274/16, C-447/16 и C-448/16 

Срещу авиокомпания, която изпълнява в държава членка само първия етап от свързващия 
полет, могат да бъдат предявявани искове за обезщетение поради закъснение пред 
съдилищата в крайния пункт на пристигане, намиращ се в друга държава членка 

 Решение на Съда по дело C-284/16  

Арбитражната клауза в спогодбата за защита на инвестициите между Нидерландия и Словакия 
е несъвместима с правото на Съюза 

 Решение на Общия съд по дело T-33/16 

Общият съд на ЕС отменя решението, с което Комисията отхвърля искане за преразглеждане 
на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи генетично модифицирана соя 

 Решение на Общия съд по дело T-540/15 

По принцип Европейският парламент трябва въз основа на точно искане да предоставя достъп 
до документите относно текущите триалози 
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