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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2017/2107 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 

година за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в 
зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) 
№ 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета 

 Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване на 

насоки за електроенергийното балансиране (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията от 24 ноември 2017 година за установяване на 
Мрежов кодекс относно извънредните ситуации и възстановяването на 

електроснабдяването (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2205 на Комисията от 29 ноември 2017 година за 
определяне на подробни правила относно процедурите за уведомяване за търговски 
превозни средства със значителни или опасни неизправности, установени при 

крайпътна техническа проверка (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 
година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на 
Системата за влизане/излизане 

 Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 

година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за 
определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за 

изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти 
(ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2311 на Комисията от 13 декември 2017 година за 
определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в 

мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2313 на Комисията от 13 декември 2017 година за 
установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в 

рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение 
в рамките на защитена зона 

 Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 
година за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро 

пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни 
линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО 
на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2017/2269 на Съвета от 7 декември 2017 година за създаване на 

многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 

2018 — 2022 г. 

 Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 година за установяване 
на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на 
участващите държави членки 

 Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за 
обмен и защита на класифицирана информация 

 Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на 

техните системи за търговия с емисии на парникови газове 

 Споразумение между Европейския съюз и Република Чили относно търговията с 

биологични продукти 

 Насоки (ЕС) 2017/2335 на Европейската централна банка от 23 ноември 2017 година 
относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск 
(ЕЦБ/2017/38) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 
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 Решение на Съда по дело C-230/16 

Доставчик на луксозни продукти може да забрани на оторизираните си дистрибутори да 
продават продуктите чрез платформа в интернет, собственост на трето предприятие като 
Амазон 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-451/16 

Според генералния адвокат Bobek националноправно изискване лице, което е преминало 
промяна на социалния пол (джендър), да бъде несемейно, за да придобие право на държавна 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, е незаконно 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-426/16 – още няма текст на БГ. Да 
проверя преди окончателното оформяне! 

Според генералния адвокат Wahl изискването, съгласно което обредното клане, без да се 

прилага зашеметяване, трябва да се извършва в одобрени кланици, не нарушава правото на 
свобода на религията 
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