
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. март 2017 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2017/353 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 

година за замяна на приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно 
производството по несъстоятелност 

 Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 
година за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи 

правила за финансовата прозрачност на пристанищата (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/355 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 
година относно определени процедури за прилагане на Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за 

атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (Това название не засяга 
позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета 
за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 
независимост от страна на Косово) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/393 на Комисията от 11 ноември 2016 година за 

определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и 
на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение за образците и процедурите за 
отчитане и предаване на информация във връзка с интернализирания сетълмент 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 година за 

определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 
формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и оценка на централните 
депозитари на ценни книжа, за сътрудничество между органите на държавата членка 
по произход и приемащата държава членка, за консултация с органите, участващи в 
издаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип, за 

достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по отношение на 
формaта на данните, които трябва да бъдат съхранявани от централните депозитари 
на ценни книжа в съответствие с Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на 

Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни 
системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на 
Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (Текст 

от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/543 на Комисията от 22 март 2017 година за 
определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд по 

отношение на техническите спецификации на темите и на техните разбивки (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/548 на Комисията от 23 март 2017 година за 
създаване на стандартен формуляр за писменото заявление за сваляне или счупване 

на пломба на тахограф (Текст от значение за ЕИП) 

 Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2017/292 на общия бюджет на Европейския съюз 
за финансовата 2017 година 

 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз 

и неговите държави членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от 
друга страна 

 Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни 

правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и 
визите като част от фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014—2020 г. 

 Препоръка (ЕС) 2017/432 на Комисията от 7 март 2017 година за по-ефективен процес 

на връщане при прилагането на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета 

 Решение № 1/2017 от 1 март 2017 година на Съвместния комитет, създаден по силата 
на член 14 от Споразумението между Европейската общност и Съединените 
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американски щати за взаимно признаване, за изменение на секторното приложение за 

добри производствени практики във фармацевтиката (ДПП) [2017/382] 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2017/499 на Комисията от 17 март 2017 година за 
създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура за 
електронна наука и технологии при научните изследвания на биологичното 

разнообразие и екосистемите (LifeWatch ERIC) (нотифицирано под номер С(2017) 
1648) (Текст от значение за ЕИП) 

 Общ списък на оръжията на Европейския съюз 

 Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, 

параграф 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета 
относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на 
шенгенските граници) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-568/15 

Разходите за обаждане на телефонен номер за следпродажбено обслужване не трябва да 
надхвърлят тези за стандартно обаждане 

 Решение на Съда по дело C-638/16,PPU 

Държавите членки не са длъжни по силата на правото на Съюза да издадат хуманитарна виза 

на лица, които искат да отидат на територията им с намерение да подадат там молба за 
убежище, но са свободни да направят това на основание на националното си право 

 Решение на Съда по дело C-390/15 

Принципът на равно третиране допуска прилагането на намалена ставка на ДДС да се 
изключи за електронните книги, вестници и периодични издания, които се доставят по 
електронен път 

 Решение на Съда по дело C-536/15 

Съгласието на телефонен абонат за публикуването на данните му включва и използването им 
в друга държава членка 

 Решения на Съда по дела C-157/15, C-188/15 

Вътрешно правило в предприятие, което забранява носенето по видим начин на какъвто и да 
било политически, философски или религиозен символ, не представлява пряка 
дискриминация 

 Решение на Съда по дело C-158/14 

Действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на 
международното хуманитарно право могат да представляват "терористични актове" 

 Решение на Съда по дело C-72/15  

Ограничителните мерки, приети от Съвета във връзка с кризата в Украйна спрямо някои руски 
предприятия, сред които е Rosneft, са валидни 

 Определение на Общия съд по дела T-192/16, T-193/16, T-257/16 

Общият съд на ЕС счита, че не е компетентен да се произнесе по жалбите на три подали 
молби за убежище лица срещу "Изявлението на ЕС и Турция", с което се търси разрешение на 
мигрантската криза 
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