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Годишен доклад за 2018 г

Мониторинг върху прилагането на 
 правото на Европейския съюз

Нови производства за нарушение поради закъсняло 
транспониране, образувани през 2018 г.

Нови производства за нарушение, образувани през 2018 г.: 
основни области на политиката 

BG

Висящи производства за нарушение към 
31 декември 2018 г.

Отнасящи се до закъсняло транспониране1 
производства за нарушение, висящи към 

31 декември 2018 г.

1	 Брой	на	производствата	за	нарушение	поради	нетранспониране	на	дадена	директива	на	ЕС	в	националното	право	навреме.
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 Данъчно	облагане	и	митници

 Миграция	и	вътрешни	работи

 Вътрешен	пазар,	промишленост, 
	 предприемачество	и	МСП

	Правосъдие	и	потребители

	Здравеопазване	и	безопасност 
	 на	храните

	Мобилност	и	транспорт

	Комуникационни	мрежи

	Околна	среда

 Финансова	стабилност, 
	 финансови	услуги	и	съюз	на 
	 капиталовите	пазари

 Други
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Релевантни решения на Съда на ЕС:

За повече информация:
Работен документ на службите на Европейската комисия - Годишен доклад за 2018 г. „Мониторинг върху прилагането на правото на 
Европейския съюз“ (част III: държави членки)

В свои решения Съдът постанови, наред с другото, че България не е изпълнила 
задълженията си по Директивата за птиците, като не е класифицирала като 
специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила 
планина2.

В рамките на преюдициални производства Съдът постанови, наред с другото, че:
• При оценяването на молбата за международна закрила следва да се вземат 

предвид отнасящите се до член на семейството на молителя заплахи от 
тежки посегателства, за да се определи дали и самият молител не е изложен 
на такива заплахи3.

• Молител за международна закрила, който се позовава на опасност от 
преследване поради мотиви, основани на религията, не е длъжен да прави 
декларации или да представя документи за всички елементи на понятието 
„религия“. Молителят обаче трябва да представи доказателства, 
позволяващи на компетентния орган да заключи, че твърденията са 
достоверни. Забраната, под страх от екзекуция или лишаване от свобода, на 
действия срещу държавната религия на страната на произход на молителя 
за международна закрила може да представлява „действие на преследване“4.

• През 2018 г. български съд отправи първото искане за преюдициално 
заключение относно тълкуването на Регламента за създаване на процедура 
за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на 
трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела5. 
Делото се отнася по-специално до понятието „автентичен акт“ по смисъла 
на Регламента6.

2	 Директива	2009/147/EC,	Комисия/България,	C-97/17.
3	 Ahmedbekova,	C-652/16.
4	 Fathi,	C-56/17.
5	 Регламент	(ЕС)	№	655/2014.
6	 K.H.K,	C-555/18.


