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

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/6 на Комисията от 5 януари 2017 година за европейски 
план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение  

Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година 
относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване 
(ИППО) (Текст от значение за ЕИП) 

Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година 
за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на 
Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Текст от значение за ЕИП) 

Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и 
Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна 

Споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Европейския съюз и Съединените 
американски щати (US-EU-01) 

Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителните правила 
във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част 
от фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014—2020 г. 

Решение (ЕС) 2016/2386 на Съда от 20 септември 2016 година относно правилата за 
сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени пред Общия съд на 
основание член 105 от неговия процедурен правилник 

Решение (ЕС) 2016/2387 на Общия съд от 14 септември 2016 година относно правилата за 
сигурност, приложими към сведенията или доказателствата, представени на основание член 
105, параграф 1 или 2 от Процедурния правилник  

Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 година относно сигурността 
на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия 

Етичен кодекс за членовете и бившите членове на Съда на Европейския съюз 

Формат и структура на данъчни идентификационни номера (ДИН) в ЕС 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-203/15, C-698/15  

Държавите членки не могат да налагат общо задължение за запазване на данни на 
доставчиците на електронни съобщителни услуги  

 Решение на Съда по дело C-201/15 

Правото на Съюза допуска по принцип държава членка да се противопостави на колективни 
уволнения при определени условия, в интерес на закрилата на работниците и на заетостта  

 Решение на Съда по дело C-640/15 

http://web.apis.bg/e.php?i=635331&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=634992&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=634822&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635604&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=634957&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=634957&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635463&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635028&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635029&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635455&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635019&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635010&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635699&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=635876&b=1
http://web.apis.bg/e.php?i=636073&b=1


При установено наличие на непреодолима сила органите, на които е възложено изпълнението 
на европейска заповед за арест, определят трета дата за предаване, когато първите два опита 
за предаване са били неуспешни поради оказаната от издирваното лице съпротива  

 Решение на Съда по дело C-104/16 P  

Споразуменията за асоцииране и за либерализация между ЕС и Мароко не се прилагат за 
Западна Сахара  

 Решение на Съда по дело C-411/15 P 

Съдът потвърждава глобата от близо 60 милиона евро, наложена на групата Roullier за 
картела в сектора на фосфатите  

НОВОСТИ - АРХИВ  
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