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Jogalkotási aktusok
1.

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika Mezőgazdasági strukturális alapok 2015.1.1.
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a
814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika Mezőgazdasági struktúrák
keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015.1.1.

3.

A Bizottság 317/2014/EU rendelete (2014. március 27.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, Fogyasztóvédelem
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról

2015.1.1.

4.

A Tanács 713/2014/EU rendelete (2014. június 24.) az Uniónak az egyes mezőgazdasági és ipari Vámok: Közösségi
2015.1.1.
termékekre vonatkozó autonóm vámkontingensei megnyitásáról és kezeléséről szóló 1388/2013/EU vámkontingensek, közös vámtarifa
rendelet módosításáról

5.

Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről Gazdasági és monetáris politika,
és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/38)
gazdasági és monetáris unió

2015.1.1.

6.

Az Európai Központi Bank 1074/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az euroövezetben rezidens, nem Gazdasági és monetáris politika,
monetáris pénzügyi intézményektől betéteket fogadó postai zsíróintézményekre vonatkozó statisztikai gazdasági és monetáris unió
adatszolgáltatási követelményekről (átdolgozás) (EKB/2013/39)

2015.1.1.
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7.

Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási Gazdasági és monetáris politika,
tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról gazdasági és monetáris unió
(átdolgozás) (EKB/2013/40)

2015.1.1.

8.

A Tanács 827/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 974/98/EK rendeletnek az euro Litvániában való Gazdasági és monetáris unió
bevezetése tekintetében történő módosításáról

2015.1.1.

9.

A Tanács 851/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a 2866/98/EK rendeletnek az euro litvániai átváltási Gazdasági és monetáris unió
árfolyama tekintetében történő módosításáról

2015.1.1.

10.

Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és Gazdasági és monetáris unió
bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő
szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes
Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról

2015.1.1.

11.

Az Európai Központi Bank 1072/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris–pénzügyi Gazdasági és monetáris unió,
intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról (átdolgozás) (EKB/2013/34)
gazdasági és monetáris politika

2015.1.1.

12.

Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi Gazdasági és monetáris unió,
intézmények ágazati mérlegéről (átdolgozás) (EKB/2013/33)
gazdasági és monetáris politika,
tájékoztatás és ellenőrzés

2015.1.1.

13.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és Gazdaságpolitika
befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a
82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK,
2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

2015.1.1.

14.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós Környezet
fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

2015.1.1.
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15.

Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli Pénzügyi rendelkezések,
értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU gazdaságpolitika
irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

2015.1.1.

16.

Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és A letelepedés szabadsága, belső
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet piac – elvek
módosításáról

2015.1.1.

17.

A Bizottság 1319/2013/EU rendelete (2013. december 9.) a statisztikai célú területi egységek Tájékoztatás és ellenőrzés
nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
mellékleteinek módosításáról

2015.1.1.

18.

A Bizottság 752/2014/EU rendelete (2014. június 24.) a megengedett növényvédőszer-maradékok Növény-egészségügyi
határértékéről szóló 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének felváltásáról
jogszabályok

2015.1.1.

19.

A Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás Hozzáadottérték-adó, adóügyek
teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

2015.1.1.

20.

A Bizottság 1148/2014/EU rendelete (2014. október 28.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak Állat-egészségügyi jogszabályok
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., VII., VIII., IX. és X. mellékletének
módosításáról

2015.1.1.

21.

A Bizottság 218/2014/EU rendelete (2014. március 7.) a 853/2004/EK és a 854/2004/EK európai Állat-egészségügyi jogszabályok,
parlamenti és tanácsi rendelet (az állati eredetű élelmiszerek higiéniai szabályainak megállapításáról és élelmiszerek
az állati eredetű termékek hatósági ellenőrzéséről szóló rendelet) és a 2074/2005/EK bizottsági rendelet
mellékleteinek módosításáról

2015.1.1.

22.

Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és Bel- és igazságügy
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

2015.1.10.
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23.

Az Európai Parlament és a Tanács 606/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a polgári ügyekben hozott A szabadságon, a biztonságon és a
védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről
jog érvényesülésén alapuló térség

2015.1.11.

24.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/99/EU irányelve (2011. december 13.) az európai védelmi Bel- és igazságügy
határozatról

2015.1.11.

25.

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben Közlekedés
használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló
3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról

2015.3.2.

26.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a A letelepedés szabadsága
2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU
rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az
európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő
módosításáról

2015.3.31.

27.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és Belső piac, a letelepedés
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II).
szabadsága

2015.3.31.

28.

A Bizottság 1004/2014/EU rendelete (2014. szeptember 18.) a kozmetikai termékekről szóló Belső piac – elvek,
1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról
fogyasztóvédelem

2015.4.16.

29.

A Bizottság 301/2014/EU rendelete (2014. március 25.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, Fogyasztóvédelem
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet XVII. mellékletének a króm (VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról

2015.5.1.

30.

A Bizottság 1126/2014/EU rendelete (2014. október 17.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi Fogyasztóvédelem, növényrendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található aszulam, egészségügyi jogszabályok
ciánamid, diklorán, flumioxazin, flupirszulfuron-metil, pikolinafen és propizoklór maradékanyaghatárértéke tekintetében történő módosításáról

2015.5.13.
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31.

A Bizottság 286/2011/EU rendelete (2011. március 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, A jogszabályok közelítése, belső
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piac – elvek, technikai akadályok
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2015.6.1.

32.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a Foglalkoztatás
92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2015.6.1.

33.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal Környezet
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv
módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről

2015.6.1.

34.

Az Európai Parlament és a Tanács 1336/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 648/2004/EK Környezet, technikai akadályok,
rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló ipar
1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

2015.6.1.

35.

Az Európai Parlament és a Tanács 462/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a hitelminősítő intézetekről A letelepedés szabadsága
szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról

2015.6.21.

36.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/56/EU irányelve (2013. november 20.) az elemekről és Környezet
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, kadmiumot
tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek
forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről

2015.7.1.

37.

A Bizottság 1003/2014/EU rendelete (2014. szeptember 18.) a kozmetikai termékekről szóló Belső piac – elvek,
1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról
fogyasztóvédelem

2015.7.1.

38.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási A letelepedés szabadsága, a
rendszerekről
jogszabályok közelítése

2015.7.4.
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39.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták Fogyasztóvédelem
alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról

2015.7.9.

40.

Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli Bel- és igazságügy, a személyek
állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti szabad mozgása
kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az
Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a
szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek
üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról

2015.7.20.

41.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú A letelepedés szabadsága
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a
kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2015.7.20.

42.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet Menekültügy, bel- és igazságügy
kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról

2015.7.21.

43.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem Bel- és igazságügy, menekültügyi
megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról
politika

2015.7.21.

44.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági Mezőgazdaság
termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015.8.1.

45.

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó Polgári ügyekben folytatott
joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és igazságügyi együttműködés, belvégrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, és igazságügy
valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről

2015.8.17.
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46.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve (2013. augusztus 12.) az információs Bel- és igazságügy
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

2015.9.4.

47.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/39/EU irányelve (2013. augusztus 12.) a 2000/60/EK és a Környezet
2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében történő
módosításáról

2015.9.14.

48.

A Bizottság 312/2014/EU rendelete (2014. március 26.) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti Energia, belső piac – elvek
rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

2015.10.1.

49.

Az Európai Parlament és a Tanács 511/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a genetikai erőforrásokhoz Környezet
való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával
kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerinti, az Unióban alkalmazandó
megfelelési szabályokról

2015.10.12.

50.

A Bizottság 984/2013/EU rendelete (2013. október 14.) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott Energia, belső piac – elvek
kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

2015.11.1.

51.

Az Európai Parlament és a Tanács 376/2014/EU rendelete (2014. április 3.) a polgári légi közlekedési Közlekedés
események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről

2015.11.15.

52.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a bűncselekmények Bel- és igazságügy
áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a
2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

2015.11.16.

53.

Az Európai Parlament és a Tanács 1144/2014/EU rendelete (2014. október 22.) a belső piacon és Mezőgazdaság és halászat
harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és
promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015.12.1.
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54.

A Bizottság 1332/2011/EU rendelete (2011. december 16.) a levegőben történő ütközések elhárítását Közlekedés, távközlés
szolgáló közös légtérhasználati követelmények és üzemeltetési eljárások meghatározásáról

2015.12.1.

55.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/60/EU irányelve (2014. május 15.) a tagállamok területéről Kultúra
jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról
(átdolgozás)

2015.12.19.

56.

A Bizottság 1272/2013/EU rendelete (2013. december 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, Fogyasztóvédelem
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő
módosításáról

2015.12.27.

57.

Tanácsi irányelv a lakosság egészségének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív Egészségügy
anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó követelmények meghatározásáról

2015.12.28.

58.

A Bizottság 10/2011/EU rendelete (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe Belső piac – elvek, élelmiszerek
kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról

2015.12.31.

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
59.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti Mezőgazdasági strukturális alapok 2015.1.1.
és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési
intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról

60.

A Bizottság 1001/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 18.) a közös agrárpolitika Mezőgazdasági struktúrák
keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen
kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet X. mellékletének módosításáról

2015.1.1.
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61.

A Bizottság 641/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 16.) a közös agrárpolitika keretébe Mezőgazdasági struktúrák
tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazási szabályainak megállapításáról

2015.1.1.

62.

A Bizottság 1101/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 16.) a vám- és a statisztikai Közös vámtarifa
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról

2015.1.1.

63.

A Bizottság 1130/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. október 22.) az 510/2014/EU európai Közös vámtarifa, Európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Szabadkereskedelmi Társulás
Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Unióba történő behozatalára vonatkozó 2015. évi (EFTA)
vámkontingens megnyitásáról

2015.1.1.

64.

A Bizottság 400/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 22.) a 2015., 2016. és 2017. évre Fogyasztóvédelem, élelmiszerek,
2015.1.1.
vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer- növény-egészségügyi jogszabályok
maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszermaradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési
programról

65.

2013/188/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2013. április 18.) az állatoknak a szállítás és a Belső piac – elvek
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az
1255/97/EK rendelet módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendelet alapján elvégzett
megkülönböztetésmentes ellenőrzésekre vonatkozó éves jelentésekről (az értesítés a C(2013) 2098.
számú dokumentummal történt)

2015.1.1.

66.

A Bizottság 1015/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. július 22.) az általános tarifális Teljesítményrendszerek
preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 154/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III.
mellékletének módosításáról

2015.1.1.
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67.

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok és a Közlekedés
hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról

2015.1.1.

68.

A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a léginavigációs szolgálatok közös Közlekedés
díjszámítási rendszerének létrehozásáról

2015.1.1.

69.

A Tanács 1042/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 7.) a 282/2011/EU végrehajtási Hozzáadottérték-adó, adóügyek
rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

2015.1.1.

70.

2014/288/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. május 12.) az egyes állatbetegségek és Állat-egészségügyi jogszabályok
zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló, az
Unióval közösen finanszírozott nemzeti programok szabványos jelentési követelményeiről, valamint a
2008/940/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 2976. számú
dokumentummal történt)

2015.1.1.

71.

A Bizottság 2014/802/EU végrehajtási határozata (2014. november 14.) a 2010/470/EU és a Állat-egészségügyi jogszabályok
2010/472/EU határozatnak a juh- és kecskefélék embrióinak Unión belüli kereskedelmére és az Unióba
történő behozatalára irányadó, a súrlókórra vonatkozó állat-egészségügyi követelmények tekintetében
történő módosításáról

2015.1.1.

72.

A Bizottság 2014/798/EU végrehajtási határozata (2014. november 13.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv Állat-egészségügyi jogszabályok
F. mellékletének a szarvasmarhafélék és a sertések Unión belüli kereskedelmében alkalmazandó állategészségügyi bizonyítványminták formátuma és a házisertések Unión belüli kereskedelmét érintő,
trichinellával kapcsolatos kiegészítő egészségügyi követelmények tekintetében történő módosításáról

2015.1.1.

73.

A Bizottság 687/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 20.) a 185/2010/EU rendeletnek egyes Közlekedés
légiközlekedés-védelmi intézkedések egyértelműsítése, összehangolása és egyszerűsítése, egyes
légiközlekedés-védelmi követelmények egyenértékűsége, valamint az árura és a postai küldeményekre
vonatkozó védelmi intézkedések tekintetében történő módosításáról

2015.3.1.
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74.

A Bizottság 1337/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. december 13.) az 1169/2011/EU európai Élelmiszerek
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a friss, hűtött vagy fagyasztott sertés-, juh-,
kecske- és baromfihús származási országa vagy eredete helyének feltüntetése tekintetében történő
megállapításáról

2015.4.1.

75.

A Bizottság 402/2013/EU végrehajtási rendelete (2013.április 30.) a kockázatelemzésre és -értékelésre Közlekedés
vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

2015.5.21.

76.

A Bizottság 869/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) új vasúti személyszállítási Közlekedés
szolgáltatásokról

2015.6.16.

77.

A Bizottság 870/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) a vasútiinfrastruktúra-kapacitás Közlekedés
kérelmezőire vonatkozó kritériumokról

2015.6.16.

78.

A Bizottság 699/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 24.) a gyógyszereket lakossági Közegészségügy, belső piac –
távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó elvek
hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről

2015.7.1.

79.

2014/672/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2014. szeptember 24.) az egységes európai égbolt Közlekedés
teljesítmény-felülvizsgálati szerve kijelölésének meghosszabbításáról

2015.7.1.

80.

A Bizottság 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 15.) a 2010/40/EU európai Tájékoztatás és ellenőrzés,
parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi közlekedés
információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és
eljárások tekintetében való kiegészítéséről

2015.10.1.

81.

A Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 15.) az intelligens Közlekedés
közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és
haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs
szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről

2015.10.1.
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