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

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

 Нов регламент осигурява по-всеобхватна защита на личните данни на гражданите на 
Европейския съюз 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 
година за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент 
(ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО 
и 93/42/ЕИО на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 

година за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 
98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/812 на Комисията от 15 май 2017 година за 

определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на 
техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането, чиито 
референтни дати попадат в периода 31 март — 29 юни 2017 г., в съответствие с 
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и 
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Текст от значение 
за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 
година за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки 
за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на 
злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони 

 Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 
година за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за 
периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 
1305/2013 

 Регламент (ЕС) 2017/826 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 
година за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за 
засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на финансови 
услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за 

периода 2017—2020 г. (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/827 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 
година за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на 
Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и 

одита за периода 2014—2020 г. (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 
година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (Текст от значение 

за ЕИП) 

 Препоръка (EС) 2017/820 на Комисията от 12 май 2017 година относно 
пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в 
Шенгенското пространство 

 Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година 

относно Европейска година на културното наследство (2018 г.) 

 Решение (ОВППС) 2017/824 на Съвета от 15 май 2017 година относно Правилника за 

персонала на Сателитния център на Европейския съюз 

 Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на 
критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските 
води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и 

за отмяна на Решение 2010/477/ЕС (Текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2017/863 на Комисията от 18 май 2017 година за 
актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код EUPL с цел допълнително 

улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от 

публични администрации 
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 Споразумение съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, 
Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал 
за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 
1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции 

 Тълкувателно съобщение относно Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното 
време 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-17/16  

Задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от 10 000 EUR, се 

прилага в международните транзитни зони на летищата, намиращи се на територията на 
държавите - членки на ЕС  

 Решение на Съда по дело C-339/15  

Обща и абсолютна забрана на каквато и да било реклама на грижи за устната кухина и на 
услуги в областта на денталната медицина е несъвместима с правото на Съюза  

 Решение на Съда по дело C-315/15  

Сблъсъкът на самолет с птица представлява извънредно обстоятелство, което може да 
освободи въздушния превозвач от задължението му при голямо закъснение на полета да 
плати обезщетение  

 Решение на Съда по дело C-302/16  

Въздушен превозвач, който не е в състояние да докаже, че даден пътник е информиран за 
отмяната на полета му минимум две седмици преди началото на този полет по разписание, 
дължи обезщетение на този пътник  

 Решение на Съда по дело C-133/15  

Гражданин на държава, която не е членка на ЕС, може в качеството си на родител на 
малолетно дете, което има европейско гражданство, да се позовава на производно право на 
пребиваване в Съюза  

 Решение на Общия съд по дело T-754/14  

Общият съд на ЕС отменя решението на Комисията, с което се отказва регистрацията на 
предложението за европейска гражданска инициатива "Stop TTIP" 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-186/16  

Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит, която предвижда погасяване на 
сумата по заем в чуждестранната валута, в която същият е бил предоставен, не съставлява 
непременно неравноправна клауза  

 Заключение на генералния адвокат по дело C-434/15  

Според генералния адвокат Szpunar, макар да представлява новаторска концепция, 
електронната платформа Uber спада към областта на транспорта, така че Uber може да бъде 
задължено да притежава лицензите и разрешенията, които се изискват от националното право  
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