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 Договор за създаване на Транспортната общност 

 Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми 
за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз 

 Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 

2017 година относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна 
за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за 
асоцииране 

 Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 

2017 година за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), 

гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1758 на Комисията от 27 септември 2017 година за 

определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която се 
представя на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както 
и за целите на мониторинга и прогнозирането 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1945 на Комисията от 19 юни 2017 година за 

определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на уведомленията 
от и до подали заявление за лицензиране и лицензирани инвестиционни посредници 
съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 

година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за 
отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (Текст от значение за ЕИП) 

 Насоки на ЕС относно даряването на храна 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-90/16  

Двойковият спортен бридж не попада в обхвата на понятието "спорт" по смисъла на 
Директивата за ДДС и следователно не може като такъв да бъде освободен от облагане  

 Решение на Съда по дело C-106/16 

Държавите членки не могат да налагат задължение за ликвидация на дружества, които желаят 
да прехвърлят седалището си по устав в друга държава членка 

 Решение на Съда по дело C-65/16  

Унгарският данък върху пътните превозни средства е несъвместим със Споразумението за 
асоцииране ЕИО-Турция  

 Заключение на генералния адвокат по дело C-353/16 

Според генералния адвокат Bot липсата на подходящо психологично лечение в страната на 
произход на лице, в която то е било подложено на изтезания, не е достатъчна, за да може 
това лице да търси субсидиарна закрила 
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