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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2017/1515 на Комисията от 31 август 2017 година за прилагане на 

Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно 
статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 
2018 година (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 

2017 година относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в 
достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от 
авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение 
или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали 

 Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 

2017 година относно определени позволени видове използване на определени 
произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в 
полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не 
позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО 
относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в 
информационното общество 

 Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Австралия, от друга страна 

 Препоръка (ЕС) 2017/1584 на Комисията от 13 септември 2017 година относно 
координирана реакция на мащабни киберинциденти и кризи 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-559/16  

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на 
свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на 
отпътуване и това на пристигане  

 Решение на Съда по съединени дела C-643/15,C-647/15  

Съдът отхвърля жалбите на Словакия и Унгария срещу временния механизъм за задължително 
преместване на търсещи убежище лица  

 Решение на Съда по дело C-413/14 P  

Съдът отмени решението на Общия съд, с което бе потвърдена наложената от Комисията глоба 
на Intel в размер на 1,06 милиарда евро за злоупотреба с господстващо положение  

 Решение на Съда по дело C-111/16  

Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично 

модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето 
или околната среда  

 Решение на Съда по дело C-589/15 P  

Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от 
гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на 
държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира  

 Решение на Съда по дело C-186/16  
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Когато финансова институция отпуска кредит в чуждестранна валута, тя трябва да предостави 

на кредитополучателя достатъчна информация, която да му позволява да вземе решение, 
основано на добра информираност и благоразумие  
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