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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 

година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел 
да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, 
правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, 
здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 
1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 

на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 
2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 

882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 
92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (Текст от значение за 
ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/699 на Комисията от 18 април 2017 година за 
установяване на обща методика за изчисляване на теглото на електрическото и 
електронното оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на всяка държавa членкa, и на 
обща методика за изчисляване на теглото на количеството генерирани отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) във всяка държавa членкa (Текст от 

значение за ЕИП) 

 Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 
година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета  

 Решение (EС) 2017/684 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 година 

за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с 
междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите 
членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 

994/2012/ЕС (Текст от значение за ЕИП) 

 Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова относно процедурите за 
сигурност при обмен и защита на класифицирана информация 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-527/15 

Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно да се гледат на 
телевизора незаконно разпространявани в интернет филми, може да представлява нарушение 
на авторското право  

 Решение на Съда по дело C-544/15 

Националните органи могат да откажат, по съображения за обществена сигурност, да издадат 
виза за обучение в чувствителна област като сигурността на информационните технологии на 
иранска гражданка, дипломирана в университет, спрямо който се прилагат ограничителни 
мерки 
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