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

В папка "Статии и коментари" е въведен следният нов коментар: 

 Права и задължения на субектите и администраторите на лични данни съобразно с 
новия общ Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните  

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 
година относно марката на Европейския съюз (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1105 на Комисията от 12 юни 2017 година за 

изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския 

парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/980 на Комисията от 7 юни 2017 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 

формуляри, образците и процедурите за сътрудничество, свързани с дейностите по 
надзора, с проверките на място, както и с разследванията и обмена на информация 
между компетентните органи в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/981 на Комисията от 7 юни 2017 година за 

определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 
формуляри, образците и процедурите за консултации с други компетентни органи 
преди издаването на лиценз в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/988 на Комисията от 6 юни 2017 година за 

определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 

формуляри, образци и процедури за мерките за сътрудничество във връзка с място на 
търговия, чиито операции са от съществено значение в приемащата държава членка 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 

година за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на 
данни в сектора на рибарството и за подкрепа при изготвянето на научни становища 
във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 199/2008 на Съвета 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1093 на Комисията от 20 юни 2017 година за 
установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формата на 
отчетите за позициите на инвестиционните посредници и пазарните оператори (Текст 
от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1110 на Комисията от 22 юни 2017 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните 
формуляри, образците и процедурите за лицензиране на доставчиците на услуги за 

докладване на данни и свързаните с тях уведомления в съответствие с Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови 
инструменти (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1111 на Комисията от 22 юни 2017 година за 
определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите и 
формулярите за предоставяне на информация относно санкциите и мерките в 

съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение (ОВППС) 2017/915 на Съвета от 29 май 2017 година относно информационни 
дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие  

 Решение на Бюрото на Европейския парламент от 12 юни 2017 г. за определяне на 
процедурите по прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически 
партии и на европейските политически фондации 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

http://web.apis.bg/e.php?i=640258&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640258&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640595&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640595&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640783&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640373&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640374&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640458&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640742&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640742&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640758&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640963&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640964&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640086&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=641101&b=1


 Решение на Съда по дело C-610/15  

Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни 
произведения като "The Pirate Bay" може да съставлява нарушение на авторското право  

 Решение на Съда по дело C-422/16  

Изцяло растителни продукти по принцип не могат да се предлагат на пазара с наименования 
като "мляко", "сметана", "масло", "сирене" или "кисело мляко", които са запазени съгласно 
правото на Съюза за продукти от животински произход  

 Решение на Съда по дело C-621/15  

При липсата на научен консенсус, дефектът на ваксина и причинно-следствената връзка 

между него и дадено заболяване могат да бъдат доказани посредством съвкупност от 
сериозни, конкретни и непротиворечиви улики  

 Решение на Съда по дело C-296/16 P  

Съдът потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно 
глюкозата  

 Решение на Съда по дело C-591/15  

Гарантираният от правото на Съюза принцип на свободно предоставяне на услуги не се 
прилага между Гибралтар и Обединеното кралство 

 Заключения на генералния адвокат по дела C-490/16, C-646/16 

Генералният адвокат Sharpston счита, че при изключителните обстоятелства на бежанската 
криза държавите членки, в които най-напред са представени молби за международна закрила, 
са компетентни за разглеждането на тези молби  

 Заключение на генералния адвокат по дело C-165/16  

Според генералния адвокат Bot гражданин на трета страна, който е член на семейството на 
гражданин на Съюза, може да има право на пребиваване в държавата членка, в която 
последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка и да 
установи семейни отношения  

НОВОСТИ - АРХИВ  
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Представяне на "ЕВРО ПРАВО"   

http://web.apis.bg/e.php?i=640726&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=640732&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=641045&b=1
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apis://Base=NORM&DocCode=99973&Type=201/

