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64/225/EEC

1964 P 56

26/08/1964

Richtlijn 64/225/EEG van de Raad van 25 februari 1964 ter opheffing van de beperkingen van de
vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten, voor wat betreft herverzekering en
retrocessie

64/432/EEC

1964 P 121

30/06/1965

Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het
gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

66/401/EEC

1966 P 125

01/07/1968

Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad
van groenvoedergewassen

66/402/EEC

1966 P 125

01/07/1968

Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van
zaaigranen

68/297/EEC

1968 L 175

(no date)

68/193/EEC

1968 L 93

01/07/1969

Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken

69/60/EEC

1969 L 48

01/07/1969

Richtlijn 69/60/EEG van de Raad van 18 februari 1969 houdende wijziging van de Richtlijn van de Raad
van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

69/63/EEC

1969 L 48

01/07/1969

Richtlijn 69/63/EEG van de Raad van 18 februari 1969 houdende wijziging van de Richtlijn van de Raad
van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

69/463/EEC

1969 L 320

(no date)

Derde Richtlijn 69/463/EEG van de Raad van 9 december 1969 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Invoering van de belasting over de toegevoegde
waarde in de Lid-Staten

68/89/EEC

1968 L 32

02/02/1970

Richtlijn 68/89/EEG van de Raad van 23 januari 1968 betreffende de aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout

70/220/EEC

1970 L 76

30/06/1970

Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de
luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen

NL

Richtlijn 68/297/EEG van de Raad van 19 juli 1968 betreffende de uniformisatie van de voorschriften
ten aanzien van de toelating met vrijdom van recht van de zich in de reservoirs van
bedrijfsautomobielen bevindende brandstof

71/162/EEC

1971 L 87

01/07/1970

Richtlijn 71/162/EEG van de Raad van 30 maart 1971 houdende wijziging van de Richtlijnen van 14
juni 1966, betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen,
zaaigranen en pootaardappelen, van de Richtlijn van 30 juni 1969, betreffende het in de handel
brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en van de Richtlijn van 29
september 1970, betreffende het in de handel brengen van groentezaad

71/144/EEC

1971 L 74

(no date)

Richtlijn 71/144/EEG van de Raad van 22 maart 1971 houdende verlenging van de termijn bepaald in
artikel 10 van de Richtlijn van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen

69/493/EC

1969 L 326

16/06/1971

Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der
wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

70/157/EEC

1970 L 42

10/08/1971

Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van
motorvoertuigen

70/221/EEC

1970 L 76

07/10/1971

Richtlijn 70/221/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en
beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

70/222/EEC

1970 L 76

07/10/1971

Richtlijn 70/222/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de plaats en het aanbrengen van de achterste
kentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

69/464/EEC

1969 L 323

09/12/1971

Richtlijn 68/464/EEG van de Raad van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van de wratziekte

70/311/EEC

1970 L 133

11/12/1971

Richtlijn 70/311/EEG van de Raad van 8 juni 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de stuurinrichtingen van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

70/387/EEC

1970 L 176

28/01/1972

Richtlijn 70/387/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende deuren van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan
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70/388/EEC

1970 L 176

28/01/1972

Richtlijn 70/388/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen

67/548/EEC

1967 P 196

01/02/1972

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen

71/140/EEC

1971 L 71

01/07/1972

Richtlijn 71/140/EEG van de Raad van 22 maart 1971 tot wijziging van de Richtlijn van 9 april 1968
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

01/07/1972

Richtlijn 72/274/EEG van de Raad van 20 juli 1972 tot wijziging van de Richtlijnen van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, van zaaizaad van groenvoedergewassen, van
zaaigranen, van pootaardappelen, van de Richtlijn van 30 juni 1969 betreffende het in de handel
brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en van de Richtlijnen van 29
september 1970 betreffende respectievelijk het in de handel brengen van groentezaad en de
gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen

72/274/EEC

1972 L 171

NL

72/418/EEC

1972 L 287

01/07/1972

Richtlijn 72/418/EEG van de Raad van 6 december 1972 tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad
van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van
groenvoedergewassen, zaaigranen en pootaardappelen, van de Richtlijn van de Raad van 30 juni 1969
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en
van de Richtlijnen van de Raad van 29 september 1970 betreffende het in de handel brengen van
groentezaad en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen

71/317/EEC

1971 L 202

30/01/1973

Richtlijn 71/317/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake blikvormige gewichten voor gewone weging van 5 tot 50 kilogram
en cilindrische gewichten voor gewone weging van 1 gram tot 10 kilogram

71/320/EEC

1971 L 202

30/01/1973

Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

71/347/EEC

1971 L 239

15/04/1973

Richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen

73/438/EEC

1973 L 356

01/07/1973

Richtlijn 73/438/EEG van de Raad van 11 december 1973 tot wijziging van de Richtlijnen van 14 juni
1966 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen,
zaaigranen en pootaardappelen, de Richtlijn van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen
van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en de Richtlijnen van 29 september 1970
betreffende het in de handel brengen van groentezaad en betreffende de gemeenschappelijke
rassenlijst voor landbouwgewassen

73/146/EEC

1973 L 167

24/11/1973

Richtlijn 73/146/EEG van de Raad van 21 mei 1973 houdende wijziging van de Richtlijn van 27 juni
1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling,
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

72/245/EEC

1972 L 152

22/12/1973

Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de onderdrukking van radiostoringen veroorzaakt door
motoren met elektrische ontsteking van motorvoertuigen

72/306/EEC

1972 L 190

10/02/1974

Richtlijn 72/306/EEG van de Raad van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de
verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen

73/350/EC

1973 L 321

28/02/1974

Richtlijn 73/350/EEG van de Commissie van 7 november 1973 houdende aanpassing van de
vooruitgang van de techniek van de Richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de
uitlaatinrichting van motorvoertuigen

74/132/EEC

1974 L 74

01/06/1974

Richtlijn 74/132/EEG van de Commissie van 11 februari 1974 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de Richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde
categorieën motervoertuigen en aanhangwagens daarvan

73/238/EEC

1973 L 228

30/06/1974

Richtlijn 73/238/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter vermindering van
de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieprodukten

73/44/EEC

1973 L 83

28/08/1974

Richtlijn 73/44/EEG van de Raad van 26 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake de kwantitatieve analyse van ternaire mengsels van textielvezels
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74/290/EC

1974 L 159

30/09/1974

Richtlijn 74/290/EEG van de Raad van 28 mei 1974 houdende aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek van Richtlijn nr. 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen luchtverontreiniging
door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen

73/239/EEC

1973 L 228

27/01/1975

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

73/240/EEC

1973 L 228

27/01/1975

Richtlijn 73/240/EEG van de Raad van 24 juli 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de
vrijheid van vestiging op het gebied van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche

74/408/EEC

1974 L 221

01/03/1975

Richtlijn 74/408/EEG van de Raad van 22 juli 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de
zitplaatsen en van hun bevestiging)

74/556/EEC

1974 L 307

18/04/1975

Richtlijn 74/556/EEG van de Raad van 4 juni 1974 betreffende de overgangsmaatregelen op het
gebied van de werkzaamheden welke ressorteren onder de handel in en de distributie van giftige
produkten en de werkzaamheden die het beroepsmatig gebruik van die produkten meebrengen met
inbegrip van de werkzaamheden van tussenpersonen

74/557/EEC

1974 L 307

18/04/1975

Richtlijn 74/557/EEG van de Raad van 4 juni 1974 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van
vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden
en voor de werkzaamheden van tussenpersonen welke onder de handel in en de distributie van giftige
produkten ressorteren

73/361/EEC

1973 L 335

22/05/1975

Richtlijn 73/361/EEG van de Raad van 19 november 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake het certificaat en het kenmerken
van staalkabels, kettingen en haken

74/483/EEC

1974 L 266

01/06/1975

Richtlijn 74/483/EEG van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen

74/60/EEC

1974 L 38

19/06/1975

Richtlijn 74/60/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het
interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegel(s), plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of
schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen)

74/61/EEC

1974 L 38

19/06/1975

Richtlijn 74/61/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van
motorvoertuigen door onbevoegden

NL

75/444/EEC

1975 L 196

01/07/1975

Richtlijn 75/444/EEG van de Raad van 26 juni 1975 tot wijziging van de Richtlijnen nrs. 66/400/EEG,
66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG en 69/208/EEG betreffende het in de handel brengen van
bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, pootaardappelen en zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen

74/148/EEC

1974 L 84

07/09/1975

Richtlijn 74/148/EEG van de Raad van 4 maart 1974 betreffende de onderlinge aanpassing der
wetgevingen van de Lid-Staten inzake gewichten van 1 mg tot en met 50 kg die een grotere
nauwkeurigheid hebben dan de gewichten van de klasse gewone weging

74/297/EEC

1974 L 165

10/12/1975

Richtlijn 74/297/EEG van de Raad van 4 juni 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (gedrag van de
stuurinrichting bij botsingen)

74/647/EEC

1974 L 352

11/12/1975

Richtlijn 74/647/EEG van de Raad van 9 december 1974 betreffende de bestrijding van de
anjerbladroller

75/524/EEC

1975 L 236

31/12/1975

Richtlijn 75/524/EEG van de Commissie van 25 juli 1975 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de Richtlijn nr. 71/320/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde
categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

75/443/EEC

1975 L 196

01/04/1976

Richtlijn 75/443/EEG van de Raad van 26 juni 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de achteruitrijinrichtingen en de snelheidsmeter van
motorvoertuigen

75/409/EEC

1975 L 183

01/06/1976

Richtlijn 75/409/EEG van de Raad van 24 juni 1975 houdende vijfde wijziging van Richtlijn nr.
67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen
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75/107/EEC

1975 L 42

20/06/1976

Richtlijn 75/107/EEG van de Raad van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake flessen, gebruikt als tapmaat

74/648/EEC

1974 L 352

01/07/1976

Richtlijn 74/648/EEG van de Raad van 9 december 1974 tot wijziging van Richtlijn nr. 68/193/EEG
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

76/115/EEC

1976 L 24

01/10/1976

Richtlijn 76/115/EEG van de Raad van 18 december 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van
motorvoertuigen

75/323/EC

1975 L 147

21/11/1976

Richtlijn 75/323/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen gemonteerde
contactdozen en stekers voor stroomtoevoer naar de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van
werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd

75/324/EEC

1975 L 147

21/11/1976

Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de Lid- Staten betreffende aërosols

76/399/EEC

1976 L 108

31/12/1976

Richtlijn 76/399/EEG van de Raad van 6 april 1976 houdende vijfde wijziging van de Richtlijn van de
Raad van 23 oktober 1962 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende kleurstoffen die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

76/114/EEC

1976 L 24

01/01/1977

Richtlijn 76/114/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze
waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

76/432/EEC

1976 L 122

01/01/1977

Richtlijn 76/432/EEG van de Raad van 6 april 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op
wielen

76/621/EEC

1976 L 202

01/01/1977

Richtlijn 76/621/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de vaststelling van het
maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, die als zodanig voor menselijke consumptie zijn
bestemd, alsmede in levensmiddelen waaraan oliën of vetten zijn toegevoegd

77/98/EEC

1977 L 26

01/01/1977

Richtlijn 77/98/EEG van de Raad van 21 december 1976 houdende wijziging van de Richtlijnen
64/432/EEG, 72/461/EEG en 72/462/EEG op veterinair gebied

77/102/EEC

1977 L 32

01/01/1977

Richtlijn 77/102/EEG van de Commissie van 30 november 1976 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen

79/692/EEC

1979 L 205

01/01/1977

Richtlijn 79/692/EEG van de Raad van 24 juli 1979 houdende wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG, 70/458/EEG en 70/457/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
groenvoedergewassen, zaaigranen, groentezaad en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst
voor landbouwgewassen

NL

76/907/EEC

1976 L 360

01/05/1977

Richtlijn 76/907/EEG van de Commissie van 14 juli 1976 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de Richtlijn van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuurrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

76/756/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/757/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/757/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende retroflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan

76/758/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten
van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

76/759/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/759/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

76/760/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/760/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan
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76/761/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/761/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of
dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten

76/762/EEC

1976 L 262

01/07/1977

Richtlijn 76/762/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende mistlichten voor alsmede lampen daarvan, voor
motorvoertuigen

NL

78/55/EEC

1978 L 16

01/07/1977

Richtlijn 78/55/EEG van de Raad van 19 december 1977 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG,
66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG, 70/458/EEG en 70/457/EEG betreffende het in
de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, groentezaad
en de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen

78/1020/EEC

1978 L 350

01/07/1977

Richtlijn 78/1020/EEG van de Raad van 5 december 1978 houdende wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG en 69/208/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
groenvoedergewassen, zaaigranen en zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

76/211/EEC

1976 L 46

23/07/1977

Richtlijn 76/211/EEG van de Raad van 20 januari 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het voorverpakken naar gewicht of volume van bepaalde
produkten in voorverpakkingen

76/768/EEC

1976 L 262

30/01/1978

Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

76/763/EEC

1976 L 262

03/02/1978

Richtlijn 76/763/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de zitplaatsen voor meerijders op landbouw- of
bosbouwtrekkers op wielen

77/629/EEC

1977 L 257

01/07/1978

Eerste Richtlijn 77/629/EEG van de Commissie van 28 september 1977 houdende wijziging van de
bijlage van Richtlijn 68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief
teeltmateriaal voor wijnstokken

76/765/EEC

1976 L 262

02/08/1978

Richtlijn 76/765/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol

76/766/EEC

1976 L 262

02/08/1978

Richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen

78/891/EC

1978 L 311

(no date)

Richtlijn 78/891/EEG van de Commissie van 28 september 1978 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de Richtlijnen 75/106/EEG en 76/211/EEG van de Raad in de sector
van de voorverpakkingen

78/507/EEC

1978 L 155

01/10/1978

Richtlijn 78/507/EEG van de Commissie van 19 mei 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 76/114/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze
waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

77/389/EEC

1977 L 145

23/11/1978

Richtlijn 77/389/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake sleepinrichtingen voor motorvoertuigen

77/91/EEC

1977 L 26

17/12/1978

Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van
de waarborgen welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel
58, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in
deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze
vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die
waarborgen gelijkwaardig te maken

77/537/EEC

1977 L 220

30/12/1978

Richtlijn 77/537/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de maatregelen die moeten worden genomen tegen de
verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers
op wielen

77/538/EEC

1977 L 220

30/12/1978

Richtlijn 77/538/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

77/539/EEC

1977 L 220

30/12/1978

Richtlijn 77/539/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende achteruitrijlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan

77/540/EEC

1977 L 220

30/12/1978

Richtlijn 77/540/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen
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77/541/EEC

1977 L 267

30/12/1978

Richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

77/799/EEC

1977 L 336

01/01/1979

Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen

NL

78/632/EEC

1978 L 206

01/01/1979

Richtlijn 78/632/EEG van de Commissie van 19 mei 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 74/60/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het
interieur met uitzondering van achteruitkijkspiegel(s), plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of
schuifdak, rugleuning en achterzijde van de zitplaatsen)

78/665/EEC

1978 L 223

01/01/1979

Richtlijn 78/665/EEG van de Commissie van 14 juli 1978 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door
uitlaatgassen van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen

78/144/EEC

1978 L 44

02/02/1979

Richtlijn 78/144/EEG van de Raad van 30 januari 1978 houdende zesde wijziging van de Richtlijn van
de Raad van 23 oktober 1962 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende kleurstoffen die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

78/176/EEC

1978 L 54

21/02/1979

Richtlijn 78/176/EEG van de Raad van 20 februari 1978 betreffende de afvalstoffen afkomstig van de
titaandioxyde-industrie

77/249/EEC

1977 L 78

25/03/1979

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke
uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten

77/649/EEC

1977 L 267

30/03/1979

Richtlijn 77/649/EEG van de Raad van 27 september 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake het zichtveld van de bestuurder van motorvoertuigen

78/316/EEC

1978 L 81

30/06/1979

Richtlijn 78/316/EEG van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (identificatie van
bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters)

78/317/EEC

1978 L 81

30/06/1979

Richtlijn 78/317/EEG van de Raad van 21 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake ontdooiings- en ontwasemingsinrichtingen voor het
glasoppervlak van motorvoertuigen

78/318/EEC

1978 L 81

30/06/1979

Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en ruitesproeiers van motorvoertuigen
Richtlijn 78/692/EEG van de Raad van 25 juli 1978 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG,
66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 68/193/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG betreffende het in
de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen,
pootaardappelen, vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken, zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen en groentezaad

78/692/EEC

1978 L 236

01/07/1979

79/661/EEC

1979 L 192

(no date)

78/142/EEC

1978 L 44

26/11/1979

Richtlijn 78/142/EEG van de Raad van 30 januari 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake materialen en voorwerpen die vinylchloride-monomeer bevatten en
bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen

78/473/EEC

1978 L 151

03/12/1979

Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen op het gebied van de communautaire co- assurantie

78/549/EEC

1978 L 168

15/12/1979

Richtlijn 78/549/EEG van de Raad van 12 juni 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake de wielafschermingen van motorvoertuigen

79/115/EEC

1979 L 33

31/12/1979

Richtlijn 79/115/EEG van de Raad van 21 december 1978 inzake het loodsen van schepen door
Noordzee-loodsen op de Noordzee en in het Kanaal

79/488/EEC

1979 L 128

31/12/1979

Richtlijn 79/488/EEG van de Commissie van 18 april 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 74/483/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen
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79/489/EEC

1979 L 128

31/12/1979

Richtlijn 79/489/EEG van de Commissie van 18 april 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

79/490/EEC

1979 L 128

31/12/1979

Richtlijn 79/490/EEG van de Commissie van 18 april 1979 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en
beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

78/764/EEC

1978 L 255

29/01/1980

Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of
bosbouwtrekkers op wielen

78/932/EEC

1978 L 325

19/04/1980

Richtlijn 78/932/EEG van de Raad van 16 oktober 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende hoofdsteunen van zitplaatsen van motorvoertuigen

78/386/EEC

1978 L 113

01/07/1980

Eerste Richtlijn 78/386/EEG van de Commissie van 18 april 1978 tot wijziging van de bijlagen van
Richtlijn 66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
groenvoedergewassen

78/387/EEC

1978 L 113

01/07/1980

Eerste Richtlijn 78/387/EEG van de Commissie van 18 april 1978 tot wijziging van de bijlagen van
Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

79/641/EEC

1979 L 205

01/07/1980

Richtlijn 79/641/EEG van de Commissie van 27 juni 1979 houdende wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel
brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, zaaizaad van oliehoudende planten
en vezelgewassen en groentezaad

80/754/EEC

1980 L 207

01/07/1980

Richtlijn 80/754/EEG van de Commissie van 17 juli 1980 tot wijziging van bijlage II van Richtlijn
66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
groenvoedergewassen

78/660/EEC

1978 L 222

31/07/1980

Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub
g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen

01/01/1981

Richtlijn 80/1274/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot aanpassing van Richtlijn 64/432/EEG
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens en Richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen
ter bestrijding van klassieke varkenspest ingevolge de toetreding van Griekenland

80/1274/EEC

1980 L 375

81/126/EEC

1981 L 67

01/01/1981

Richtlijn 81/126/EEG van de Commissie van 16 februari 1981 tot wijziging van de bijlagen van de
Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG en 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel
brengen van zaaizaad respectievelijk groenvoedergewassen, zaaigranen en zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen, alsmede tot wijziging van de Richtlijnen 78/386/EEG en
78/388/EEG

79/796/EEC

1979 L 239

30/01/1981

Eerste Richtlijn 79/796/EEG van de Commissie van 26 juli 1979 houdende vaststelling van
communautaire analysemethoden voor de controle van bepaalde voor menselijke consumptie
bestemde suikers

79/1067/EEC

1979 L 327

20/06/1981

Eerste Richtlijn 79/1067/EEG van de Commissie van 13 november 1979 tot vaststelling van
communautaire analysemethoden voor de controle van bepaalde voor menselijke voeding bestemde
geheel of gedeeltelijk gedehydreerde verduurzaamde melk

80/181/EEC

1980 L 39

30/06/1981

Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlijn
71/354/EEG

81/20/EEC

1981 L 43

01/07/1981

Richtlijn 81/20/EEG van de Raad van 20 januari 1981 houdende zevende wijziging van de Richtlijn
van 23 oktober 1962 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende kleurstoffen die kunnen worden gebruikt in voor menselijke voeding bestemde waren

77/486/EEC

1977 L 199

02/08/1981

Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van
migrerende werknemers

79/831/EEC

1979 L 259

18/09/1981

Richtlijn 79/831/EEG van de Raad van 18 september 1979 houdende zesde wijziging van Richtlijn
67/548/EEG betreffende aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen
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81/333/EEC

1981 L 131

01/10/1981

Richtlijn 81/333/EEG van de Commissie van 13 april 1981 tot wijziging van Richtlijn 79/490/EEG
houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 70/221/EEG van de Raad
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende reservoirs voor
vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde tegen klemrijden van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

80/68/EEC

1980 L 20

19/12/1981

Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het
grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen

81/575/EEC

1981 L 209

25/12/1981

Richtlijn 81/575/EEG van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 76/115/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor
veiligheidsgordels in motorvoertuigen

81/576/EEC

1981 L 209

25/12/1981

Richtlijn 81/576/EEG van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 77/541/EEG betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en
bevestigingssystemen in motorvoertuigen

80/720/EEC

1980 L 194

27/12/1981

Richtlijn 80/720/EEG van de Raad van 24 juni 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake de bedieningsruimte, de toegankelijkheid van de cabine alsmede
deuren en ramen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen

81/643/EEC

1981 L 231

31/12/1981

Richtlijn 81/643/EEG van de Commissie van 29 juli 1981 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurder van motorvoertuigen

81/334/EEC

1981 L 131

01/01/1982

Richtlijn 81/334/EEG van de Commissie van 13 april 1981 houdende aanpassing aan de stand van
de techniek van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van
motorvoertuigen

82/287/EEC

1982 L 131

01/01/1982

Richtlijn 82/287/EEG van de Commissie van 13 april 1982 tot wijziging van de bijlagen van de
Richtlijnen 66/401/EEG en 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van
zaaizaad van groenvoedergewassen, respectievelijk zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen, en tot wijziging van de Richtlijnen 78/386/EEG en 78/388/EEG

81/577/EEC

1981 L 209

24/01/1982

Richtlijn 81/577/EEG van de Raad van 20 juli 1981 tot wijziging van Richtlijn 74/408/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van
motorvoertuigen (sterkte van de zitplaatsen en van hun bevestiging)

80/891/EEC

1980 L 254

01/02/1982

Richtlijn 80/891/EEG van de Commissie van 25 juli 1980 betreffende de communautaire
analysemethode voor de bepaling van het gehalte aan erucazuur in oliën en vetten die als zodanig
voor menselijke consumptie zijn bestemd, alsmede in levensmiddelen waaraan oliën of vetten zijn
toegevoegd

80/1268/EEC

1980 L 375

30/06/1982

Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen

80/1269/EEC

1980 L 375

30/06/1982

Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

82/331/EEC

1982 L 148

01/07/1982

Richtlijn 82/331/EEG van de Commissie van 6 mei 1982 tot wijziging van Richtlijn 68/193/EEG van de
Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken

01/07/1982

Richtlijn 88/380/EEG van de Raad van 13 juni 1988 houdende wijziging van de Richtlijnen
66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG, 70/457/EEG en 70/458/EEG
betreffende het in de handel brengen van bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen,
zaaigranen, pootaardappelen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en groentezaad
en betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen

88/380/EEC

1988 L 187

82/318/EEC

1982 L 139

30/09/1982

Richtlijn 82/318/EEG van de Commissie van 2 april 1982 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van
motorvoertuigen

82/319/EEC

1982 L 139

30/09/1982

Richtlijn 82/319/EEG van de Commissie van 2 april 1982 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

82/711/EEC

1982 L 297

(no date)
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8/82

Internemarktrichtlijnen die op 01.10.2012 waren goedgekeurd, gerangschikt naar uiterste
omzettingsdatum

N°

OJ

Transposition
delay

80/1335/EEC

1980 L 383

31/12/1982

Eerste Richtlijn 80/1335/EEG van de Commissie van 22 december 1980 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake analysemethoden die moeten worden
toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren

82/147/EEC

1982 L 63

31/12/1982

Richtlijn 82/147/EEG van de Commissie van 11 februari 1982 tot aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van bijlage II van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

83/29/EEC

1983 L 32

(no date)

Richtlijn 83/29/EEG van de Raad van 24 januari 1983 tot wijziging van Richtlijn 78/176/EEG
betreffende de afvalstoffen afkomstig van de titaandioxyde-industrie

NL

83/116/EEC

1983 L 76

(no date)

Richtlijn 83/116/EEG van de Commissie van 8 maart 1983 houdende wijziging van Richtlijn
82/287/EEG tot wijziging van de bijlagen van de Richtlijnen 66/401/EEG en 69/208/EEG van de Raad
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, respectievelijk
zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, en tot wijziging van de Richtlijnen 78/386/EEG
en 78/388/EEG

82/624/EEC

1976 L 252

01/05/1983

Richtlijn 82/624/EEG van de Commissie van 1 juli 1982 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 76/765/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol

82/176/EEC

1982 L 81

01/07/1983

Richtlijn 82/176/EEG van de Raad van 22 maart 1982 betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van de sector elektrolyse van alkalichloriden

83/190/EEC

1983 L 109

30/09/1983

Richtlijn 83/190/EEG van de Commissie van 28 maart 1983 houdende aanpassing aan de stand van
de techniek van Richtlijn 78/764/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- en
bosbouwtrekkers op wielen

83/276/EEC

1983 L 151

01/10/1983

Richtlijn 83/276/EEG van de Raad van 26 mei 1983 tot wijziging van Richtlijn 76/756/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtingsen lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

83/351/EEC

1983 L 197

30/11/1983

Richtlijn 83/351/EEG van de Raad van 16 juni 1983 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen

82/368/EEC

1982 L 167

31/12/1983

Richtlijn 82/368/EEG van de Raad van 17 mei 1982 houdende tweede wijziging van Richtlijn
76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
kosmetische produkten

82/434/EEC

1982 L 185

31/12/1983

Tweede Richtlijn 82/434/EEG van de Commissie van 14 mei 1982 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake analysemethoden die moeten worden
toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren

82/894/EEC

1982 L 378

01/01/1984

Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de
Gemeenschap

83/182/EEC

1983 L 105

01/01/1984

Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de
tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap

01/01/1984

Richtlijn 83/572/EEG van de Raad van 26 oktober 1983 tot wijziging van Richtlijn 65/269/EEG
betreffende de eenmaking van bepaalde regels met betrekking tot de machtigingen voor het
goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten, alsmede van de eerste Richtlijn van de Raad van
23 juli 1962 inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten
goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten

83/572/EEC

1983 L 332

82/885/EEC

1982 L 378

18/06/1984

Richtlijn 82/885/EEG van de Raad van 10 december 1982 houdende wijziging van Richtlijn
78/170/EEG betreffende het rendement van verwarmingstoestellen die gebruikt worden voor de
verwarming van ruimten en voor de produktie van warm water in nieuwe of bestaande nietindustriële gebouwen, alsmede betreffende de isolatie van netten voor de distributie van warmte en
van warm water voor huishoudelijke doeleinden in nieuwe niet- industriële gebouwen

82/890/EEC

1982 L 378

21/06/1984

Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17 december 1982 houdende wijziging van de Richtlijnen
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende landbouw- en
bosbouwtrekkers op wielen

84/336/EEC

1984 L 177

30/06/1984

Richtlijn 84/336/EEG van de Raad van 19 juni 1984 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en
72/461/EEG betreffende bepaalde maatregelen inzake mond- en klauwzeer en vesiculaire
varkensziekte
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84/8/EEC

1984 L 9

01/10/1984

Richtlijn 84/8/EEG van de Commissie van 14 december 1983 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

82/883/EEC

1982 L 378

10/12/1984

Richtlijn 82/883/EEG van de Raad van 3 december 1982 betreffende de voorschriften voor het toezicht
op en de controle van de milieus die betrokken zijn bij lozingen van de titaandioxyde-industrie

79/7/EEC

1979 L 6

23/12/1984

Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging
van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale
zekerheid

83/191/EEC

1983 L 109

31/12/1984

Tweede Richtlijn 83/191/EEG van de Commissie van 30 maart 1983 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV en V van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

83/341/EEC

1983 L 188

31/12/1984

Derde Richtlijn 83/341/EEG van de Commissie van 29 juni 1983 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III en V van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

83/496/EEC

1983 L 275

31/12/1984

Vierde Richtlijn 83/496/EEG van de Commissie van 22 september 1983 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van bijlage VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

83/514/EEC

1983 L 291

31/12/1984

Derde Richtlijn 83/514/EEG van de Commissie van 27 september 1983 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake analysemethoden die moeten worden toegepast
om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren

83/574/EEC

1983 L 332

31/12/1984

Richtlijn 83/574/EEG van de Raad van 26 oktober 1983 houdende derde wijziging van Richtlijn
76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
kosmetische produkten

84/643/EEC

1984 L 339

31/12/1984

Richtlijn 84/643/EEG van de Raad van 11 december 1984 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG
en 72/461/EEG ten aanzien van bepaalde voorschriften betreffende mond- en klauwzeer en vesiculaire
varkensziekte

82/475/EEC

1982 L 213

01/01/1985

Richtlijn 82/475/EEG van de Commissie van 23 juni 1982 tot vaststelling van de categorieën van
ingrediënten die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van mengvoeders voor huisdieren

83/467/EEC

1983 L 257

01/01/1985

Richtlijn 83/467/EEG van de Commissie van 29 juli 1983 houdende vijfde aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

84/424/EEC

1984 L 238

01/01/1985

Richtlijn 84/424/EEG van de Raad van 3 september 1984 tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het toegestane
geluidsniveau en de uitlaatinrichtingen van motorvoertuigen

84/449/EEC

1984 L 251

01/07/1985

Richtlijn 84/449/EEG van de Commissie van 25 april 1984 houdende zesde aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

85/1/EEC

1985 L 2

01/07/1985

Richtlijn 85/1/EEG van de Raad van 18 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

83/417/EEC

1983 L 237

02/08/1985

Richtlijn 83/417/EEG van de Raad van 25 juli 1983 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde melkeiwitten
(caseïne en caseïnaten)

83/513/EEC

1983 L 291

28/09/1985

Richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 26 september 1983 betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium

85/347/EEC

1985 L 183

01/10/1985

Richtlijn 85/347/EEG van de Raad van 8 juli 1985 tot wijziging van Richtlijn 68/297/EEG betreffende de
uniformisatie van de voorschriften ten aanzien van de toelating met vrijdom van recht van de zich in de
reservoirs van bedrijfsautomobielen bevindende brandstof
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84/415/EEC

1984 L 228

31/12/1985

Vijfde Richtlijn 84/415/EEG van de Commissie van 18 juli 1984 tot aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

82/891/EEC

1982 L 378

01/01/1986

Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen

83/648/EEC

1983 L 360

01/01/1986

Vijftiende Richtlijn 83/648/EEG van de Raad van 19 december 1983 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Uitstel van de invoering van het
gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in de Helleense Republiek

85/38/EEC

1985 L 16

01/01/1986

Richtlijn 85/38/EEG van de Commissie van 14 december 1984 tot wijziging van de bijlagen I en II bij
Richtlijn 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

85/586/EEC

1985 L 372

01/01/1986

Richtlijn 85/586/EEG van de Raad van 20 december 1985 houdende technische aanpassing, in
verband met de toetreding van Spanje en Portugal, van de Richtlijnen 64/432/EEG, 64/433/EEG,
77/99/EEG, 77/504/EEG, 80/217/EEG en 80/1095/EEG inzake veterinaire vraagstukken

86/155/EEC

1986 L 118

01/03/1986

Richtlijn 86/155/EEG van de Raad van 22 april 1986 tot wijziging van bepaalde Richtlijnen inzake het in
de handel brengen van zaaizaad en plantgoed in verband met de toetreding van Spanje en Portugal

84/156/EEC

1984 L 74

12/03/1986

Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van
alkalichloriden

84/491/EEC

1984 L 274

01/04/1986

Richtlijn 84/491/EEG van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende de grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor de lozing van hexachloorcyclohexaan

85/647/EEC

1985 L 380

01/10/1986

Richtlijn 85/647/EEG van de Commissie van 23 december 1985 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categoriën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

85/391/EEC

1985 L 224

31/12/1986

Zesde Richtlijn 85/391/EEG van de Commissie van 16 juli 1985 tot aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

85/490/EEC

1985 L 295

31/12/1986

Vierde Richtlijn 85/490/EEG van de Commissie van 11 oktober 1985 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake analysemethoden die moeten worden toegepast
om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren

86/179/EEC

1986 L 138

31/12/1986

Zevende Richtlijn 86/179/EEG van de Commissie van 28 februari 1986 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV en V van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

86/199/EEC

1986 L 149

31/12/1986

Achtste Richtlijn 86/199/EEG van de Commissie van 26 maart 1986 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, IV en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

86/247/EEC

1986 L 164

01/01/1987

Eenentwintigste Richtlijn 86/247/EEG van de Raad van 16 juni 1986 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Uitstel van de toepassing van het
gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in de Helleense Republiek

85/503/EEC

1985 L 308

01/05/1987

Eerste Richtlijn 85/503/EEG van de Commissie van 25 oktober 1985 betreffende analysemethoden
inzake voor menselijke voeding bestemde caseïnen en caseïnaten

84/641/EEC

1984 L 339

30/06/1987

Richtlijn 84/641/EEG van de Raad van 10 december 1984 houdende wijziging, inzonderheid wat de
hulpverlening op reis betreft, van de eerste Richtlijn (73/239/EEG) tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

86/320/EEC

1986 L 200

01/07/1987

Richtlijn 86/320/EEG van de Commissie van 20 juni 1986 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de
Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen
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86/431/EEC

1986 L 247

31/07/1987

Zevende Richtlijn 86/431/EEG van de Commissie van 24 juni 1986 houdende aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

86/415/EEC

1986 L 240

01/10/1987

Richtlijn 86/415/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de installatie, plaats, werking en
identificatie van de bedieningsorganen van land- en bosbouwtrekkers op wielen

84/500/EEC

1984 L 277

17/10/1987

Richtlijn 84/500/EEG van de Raad van 15 oktober 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in
aanraking te komen

87/487/EEC

1987 L 280

(no date)

Richtlijn 87/487/EEG van de Raad van 22 september 1987 tot wijziging van Richtlijn 80/1095/EEG
houdende voorschriften welke ertoe strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke
varkenspest te maken en te houden

87/54/EEC

1987 L 24

07/11/1987

Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van
topografieën van halfgeleiderprodukten

86/217/EEC

1986 L 152

30/11/1987

Richtlijn 86/217/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake manometers voor luchtbanden van automobielen

86/297/EEC

1986 L 186

02/12/1987

Richtlijn 86/297/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake aftakassen en de beveiliging daarvan bij land- en
bosbouwtrekkers op wielen

85/577/EEC

1985 L 372

23/12/1987

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de
consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten

83/349/EEC

1983 L 193

31/12/1987

Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub
g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening

87/137/EEC

1987 L 56

31/12/1987

Negende Richtlijn 87/137/EEG van de Commissie van 2 februari 1987 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

87/354/EEC

1987 L 192

31/12/1987

Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25 juni 1987 tot wijziging van bepaalde Richtlijnen van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten voor industriële produkten
voor wat de aan de Lid-Staten toegekende kenletters betreft

86/280/EEC

1986 L 181

01/01/1988

Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG
vallende gevaarlijke stoffen

86/560/EEC

1986 L 326

01/01/1988

Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17 november 1986 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Regeling voor de teruggaaf van de belasting
over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de Gemeenschap gevestigde
belastingplichtigen

86/424/EEC

1986 L 243

15/01/1988

Eerste Richtlijn 86/424/EEG van de Commissie van 15 juli 1986 tot vaststelling van de
bemonsteringsmethoden voor chemische analyse van caseïne en caseïnaten

88/195/EEC

1988 L 92

01/04/1988

Richtlijn 88/195/EEG van de Commissie van 24 maart 1988 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

87/250/EEC

1987 L 113

01/05/1988

Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie van 15 april 1987 inzake de vermelding van het
alcohol-volumegehalte bij etikettering van voor de eindverbruiker bestemde alcoholhoudende dranken

87/120/EEC

1987 L 49

01/06/1988

Richtlijn 87/120/EEG van de Commissie van 14 januari 1987 tot wijziging van enkele Richtlijnen van de
Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal

86/298/EEC

1986 L 186

02/06/1988

Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de
achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers

88/332/EEC

1988 L 151

(no date)

Richtlijn 88/332/EEG van de Raad van 13 juni 1988 tot wijziging van een aantal Richtlijnen betreffende
het in de handel brengen van zaaizaad en pootgoed, ten einde te voorzien in toepassingsbepalingen
voor de voorschriften inzake zaaizaad en pootgoed dat aan minder strenge eisen voldoet
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87/540/EEC

1987 L 322

30/06/1988

Richtlijn 87/540/EEG van de Raad van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van
ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de
onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels

87/143/EEC

1987 L 57

01/07/1988

Richtlijn 87/143/EEG van de Commissie van 10 februari 1987 tot wijziging van de Eerste Richtlijn
80/1335/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
analysemethoden die moeten worden toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te
controleren

88/76/EEC

1988 L 36

01/07/1988

Richtlijn 88/76/EEG van de Raad van 3 december 1987 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren en motorvoertuigen

85/374/EEC

1985 L 210

30/07/1988

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten
met gebreken

88/506/EEC

1988 L 274

(no date)

Richtlijn 88/506/EEG van de Commissie van 13 september 1988 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

88/233/EEC

1988 L 105

30/09/1988

Tiende Richtlijn 88/233/EEG van de Commissie van 2 maart 1988 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, IV en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

88/414/EEC

1988 L 200

30/09/1988

Richtlijn 88/414/EEG van de Commissie van 22 juni 1988 tot aanpassing aan de stand van de techniek
van Richtlijn 80/720/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van
de Lid- Staten inzake de bedieningsruimte, de toegankelijkheid van de cabine, alsmede deuren en
ramen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

88/465/EEC

1988 L 228

30/09/1988

Richtlijn 88/465/EEG van de Commissie van 30 juni 1988 tot aanpassing aan de stand van de techniek
van Richtlijn 78/764/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
Lid-Staten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

88/194/EEC

1988 L 92

01/10/1988

Richtlijn 88/194/EEG van de Commissie van 24 maart 1988 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

88/366/EEC

1988 L 181

01/10/1988

Richtlijn 88/366/EEG van de Commissie van 17 mei 1988 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurder van motorvoertuigen

88/436/EEC

1988 L 214

01/10/1988

Richtlijn 88/436/EEG van de Raad van 16 juni 1988 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door uitlaatgassen van motoren in motorvoertuigen (Beperking van emissies van
verontreinigende deeltjes door dieselmotoren)

87/217/EEC

1987 L 85

31/12/1988

Richtlijn 87/217/EEG van de Raad van 19 maart 1987 inzake voorkoming en vermindering van
verontreiniging van het milieu door asbest

87/489/EEC

1987 L 280

31/12/1988

Richtlijn 87/489/EEG van de Raad van 22 september 1987 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG
en 72/461/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen betreffende varkenspest

NL

88/302/EEC

1988 L 133

31/12/1988

Richtlijn 88/302/EEG van de Commissie van 18 november 1987 houdende negende aanpassing aan
de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken
van gevaarlijke stoffen

87/328/EEC

1987 L 167

01/01/1989

Richtlijn 87/328/EEG van de Raad van 18 juni 1987 betreffende de toelating van raszuivere
fokrunderen tot de voortplanting

88/347/EEC

1988 L 158

01/01/1989

Richtlijn 88/347/EEG van de Raad van 16 juni 1988 tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 86/280/EEG
betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de
bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen

87/524/EEC

1986 L 243

06/04/1989

Eerste Richtlijn 87/524/EEG van de Commissie van 6 oktober 1987 tot vaststelling van communautaire
methoden voor de monsterneming voor chemisch onderzoek met het oog op de controle op
verduurzaamde melkprodukten

86/278/EEC

1986 L 181

18/06/1989

Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het milieu, in het
bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw
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87/357/EEC

1987 L 192

26/06/1989

Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid- Staten betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een gevaar
vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument

87/402/EEC

1987 L 220

26/06/1989

Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende vóór de bestuurderszitplaats
bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen

86/613/EEC

1986 L 359

30/06/1989

Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij
inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap

88/378/EEC

1988 L 187

30/06/1989

Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake de veiligheid van speelgoed

89/277/EEC

1989 L 109

30/09/1989

Richtlijn 89/277/EEG van de Commissie van 28 maart 1989 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/759/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/278/EC

1989 L 109

30/09/1989

Richtlijn 89/278/EEG van de Commissie van 28 maart 1989 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/297/EEC

1989 L 124

30/10/1989

Richtlijn 89/297/EEG van de Raad van 13 april 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de zijdelingse afscherming (zijdelingse
beschermingsinrichtingen) bij bepaalde motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

86/609/EEC

1986 L 358

24/11/1989

Richtlijn 86/609/EEG van de Raad van 24 november 1986 inzake de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten betreffende de bescherming van dieren
die voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

NL

88/357/EEC

1988 L 172

30/12/1989

Tweede Richtlijn 88/357/EEG van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke
uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG

88/667/EEC

1988 L 382

31/12/1989

Richtlijn 88/667/EEG van de Raad van 21 december 1988 houdende vierde wiiziging van Richtlijn
76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake
kosmetische produkten

89/105/EEC

1989 L 40

31/12/1989

Richtlijn 89/105/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de doorzichtigheid van
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de
opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg

89/174/EEC

1989 L 64

31/12/1989

Elfde Richtlijn 89/174/EEG van de Commissie van 21 februari 1989 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

89/516/EEC

1989 L 265

31/12/1989

Richtlijn 89/516/EEG van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten en stoplichten van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/517/EEC

1989 L 265

31/12/1989

Richtlijn 89/517/EEG van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/761/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de Lid-Staten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede
betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten

89/518/EEC

1989 L 265

31/12/1989

Richtlijn 89/518/EEG van de Commissie van 1 augustus 1989 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 77/538/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

86/653/EEC

1986 L 382

01/01/1990

Richtlijn 86/653/EEG van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen
van de Lid-Staten inzake zelfstandigehandelsagenten
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87/343/EEC

1987 L 185

01/01/1990

Richtlijn 87/343/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot wijziging van de eerste Richtlijn 73/239/EEG tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan,
met betrekking tot de kredietverzekering en de borgtochtverzekering

87/344/EEC

1987 L 185

01/01/1990

Richtlijn 87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering

88/407/EEC

1988 L 194

01/01/1990

Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in diepgevroren sperma van
runderen en de invoer daarvan

88/490/EEC

1988 L 259

01/01/1990

Richtlijn 88/490/EEG van de Commissie van 22 juli 1988 tot tiende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

89/14/EEC

1989 L 8

01/01/1990

Richtlijn 89/14/EEG van de Commissie van 15 december 1988 tot vaststelling van de rassengroepen
voor snijbiet en kroten, bedoeld in de voorwaarden inzake scheiding van gewassen als aangegeven in
bijlage I bij Richtlijn 70/458/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van groentezaad

89/100/EEC

1989 L 38

01/01/1990

Richtlijn 89/100/EEG van de Commissie van 20 januari 1989 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
66/401/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
groenvoedergewassen

89/491/EEC

1989 L 238

01/01/1990

Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17 juli 1989 tot aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek van de Richtlijnen 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG en
80/1269/EEG van de Raad op het gebied van motorvoertuigen

87/480/EEC

1987 L 273

01/07/1990

Richtlijn 87/480/EEG van de Commissie van 9 september 1987 tot wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG en 69/208/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van
respectievelijk groenvoedergewassen en oliehoudende planten en vezelgewassen

89/2/EEC

1989 L 5

01/07/1990

Richtlijn 89/2/EEG van de Commissie van 15 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

89/384/EEC

1989 L 181

01/07/1990

Richtlijn 89/384/EEG van de Raad van 20 juni 1989 tot vaststelling van de wijze van de controle van de
naleving van het in bijlage A van Richtlijn 85/397/EEG bedoelde vriespunt van rauwe melk

89/108/EEC

1989 L 40

10/07/1990

Richtlijn 89/108/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesprodukten

90/425/EEC

1990 L 224

26/09/1990

Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in
het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht
van de totstandbrenging van de interne markt

89/629/EEC

1989 L 363

30/09/1990

Richtlijn 89/629/EEG van de Raad van 4 december 1989 betreffende de beperking van de
geluidsemissie van civiele subsonische straalvliegtuigen

90/623/EEC

1990 L 333

(no date)

86/635/EEC

1986 L 372

31/12/1990

Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen

90/121/EEC

1990 L 71

31/12/1990

Twaalfde Richtlijn 90/121/EEG van de Commissie van 20 februari 1990 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V en VI van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

90/207/EEC

1990 L 108

31/12/1990

Richtlijn 90/207/EEG van de Commissie van 4 april 1990 tot wijziging van de Tweede Richtlijn
82/434/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake
analysemethoden die moeten worden toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te
controleren

85/572/EEC

1985 L 372

01/01/1991

Richtlijn 85/572/EEG van de Raad van 19 december 1985 tot vaststelling van de lijst van de
simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen
van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
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88/661/EEC

1988 L 382

01/01/1991

Richtlijn 88/661/EEG van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die
gelden voor fokvarkens

89/117/EEC

1989 L 44

01/01/1991

Richtlijn 89/117/EEG van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de verplichtingen inzake
openbaarmaking van jaarstukken voor in een Lid-Staat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze Lid-Staat hebben

89/361/EEC

1989 L 153

01/01/1991

Richtlijn 89/361/EEG van de Raad van 30 mei 1989 betreffende raszuivere fokschapen en -geiten

89/556/EEC

1989 L 302

01/01/1991

Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden
runderen en de invoer daarvan uit derde landen

90/118/EEC

1990 L 71

01/01/1991

Richtlijn 90/118/EEG van de Raad van 5 maart 1990 betreffende de toelating van raszuivere
fokvarkens tot de voortplanting

90/119/EEC

1990 L 71

01/01/1991

Richtlijn 90/119/EEG van de Raad van 5 maart 1990 betreffende de toelating van hybride fokvarkens
tot de voortplanting

89/681/EEC

1989 L 398

03/01/1991

Richtlijn 89/681/EEG van de Raad van 21 december 1989 tot wijziging van Richtlijn 87/402/EEG
betreffende voor de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- en
bosbouwsmalspoortrekkers op wielen

89/682/EEC

1989 L 398

03/01/1991

Richtlijn 89/682/EEG van de Raad van 21 december 1989 tot wijziging van Richtlijn 86/298/EEG
betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers
op wielen

91/68/EEC

1991 L 46

04/04/1991

Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten

90/628/EEC

1990 L 341

01/05/1991

Richtlijn 90/628/EEG van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen

90/629/EEC

1990 L 341

01/05/1991

Richtlijn 90/629/EEG van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen

90/630/EEC

1990 L 341

01/05/1991

Richtlijn 90/630/EEG van de Commissie van 30 oktober 1990 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 77/649/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het gezichtsveld van de bestuurders van motorvoertuigen

89/106/EEC

1989 L 40

27/06/1991

Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde
produkten

89/608/EEC

1989 L 351

01/07/1991

Richtlijn 89/608/EEG van de Raad van 21 november 1989 betreffende wederzijdse bijstand tussen de
administratieve autoriteiten van de Lid-Staten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de
Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de veterinaire en zoötechnische wetgeving

90/427/EEC

1990 L 224

01/07/1991

Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en
genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen

90/428/EEC

1990 L 224

01/07/1991

Richtlijn 90/428/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake het handelsverkeer in voor wedstrijden
bestemde paardachtigen en houdende vaststelling van de voorwaarden voor deelneming aan deze
wedstrijden

90/167/EEC

1990 L 92

01/10/1991

Richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking

91/422/EEC

1991 L 233

01/10/1991

Richtlijn 91/422/EEG van de Commissie van 15 juli 1991 tot aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de Lid-Staten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

89/618/EEC

1989 L 357

27/11/1991

Richtlijn 89/618/Euratom van de Raad van 27 november 1989 betreffende de informatie van de
bevolking over de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en
over de alsdan te volgen gedragslijn

DMI - 01/10/2012

NL

16/82

Internemarktrichtlijnen die op 01.10.2012 waren goedgekeurd, gerangschikt naar uiterste
omzettingsdatum

N°

OJ

Transposition
delay

NL

89/617/EEC

1989 L 357

30/11/1991

Richtlijn 89/617/EEG van de Raad van 27 november 1989 tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden

91/496/EEC

1991 L 268

01/12/1991

Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden
binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG

89/665/EEC

1989 L 395

21/12/1991

Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het
plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken

91/675/EEC

1991 L 374

(no date)

89/686/EEC

1989 L 399

31/12/1991

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

90/429/EEC

1990 L 224

31/12/1991

Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de
invoer daarvan

91/184/EEC

1991 L 91

31/12/1991

Dertiende Richtlijn 91/184/EEG van de Commissie van 12 maart 1991 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

91/287/EEC

1991 L 144

31/12/1991

Richtlijn 91/287/EEG van de Raad van 3 juni 1991 betreffende de toewijzing van de frequentieband
voor de gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze telecommunicatie (DECT) in de
Gemeenschap

91/441/EEC

1991 L 242

31/12/1991

Richtlijn 91/441/EEG van de Raad van 26 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

91/662/EEC

1991 L 366

31/12/1991

Richtlijn 91/662/EEG van de Commissie van 6 december 1991 tot aanpassing, wat het stuurwiel- en
stuurbalansgedrag bij botsingen betreft, aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 74/297/EEG
van de Raad

89/459/EEC

1989 L 226

01/01/1992

Richtlijn 89/459/EEG van de Raad van 18 juli 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake de diepte van de groeven in luchtbanden van bepaalde
categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

89/666/EEC

1989 L 395

01/01/1992

Elfde Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht
voor in een Lid-Staat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere
staat vallen

90/415/EEC

1990 L 219

01/01/1992

Richtlijn 90/415/EEG van de Raad van 27 juli 1990 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 86/280/EEG
betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de
bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen

Richtlijn 91/675/EEG van de Raad van 19 december 1991 tot oprichting van een Comité voor het
verzekeringswezen

90/423/EEC

1990 L 224

01/01/1992

Richtlijn 90/423/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot wijziging van Richtlijn 85/511/EEG tot
vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer, Richtlijn
64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire
handelsverkeer in runderen en varkens en Richtlijn 72/462/EEG inzake gezondheidsvraagstukken en
veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees en
vleesprodukten uit derde landen

91/174/EEC

1991 L 85

01/01/1992

Richtlijn 91/174/EEG van de Raad van 25 maart 1991 inzake zoötechnische en genealogische
voorschriften voor de handel in rasdieren en tot wijziging van de Richtlijnen 77/504/EEG en
90/425/EEG

91/368/EEC

1991 L 198

01/01/1992

Richtlijn 91/368/EEG van de Raad van 20 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 89/392/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines

91/687/EEC

1991 L 377

01/01/1992

Richtlijn 91/687/EEG van de Raad van 11 december 1991 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG,
72/641/EEG en 80/215/EEG ten aanzien van bepaalde maatregelen in verband med varkenspest

91/334/EEC

1991 L 184

22/01/1992

Richtlijn 91/334/EEG van de Commissie van 6 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 82/475/EEG tot
vaststelling van de categorieën van ingrediënten die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van
mengvoeders voor huisdieren
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90/496/EEC

1990 L 276

01/04/1992

Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van
levensmiddelen

91/226/EEC

1991 L 103

10/04/1992

Richtlijn 91/226/EEG van de Raad van 27 maart 1991 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake opspatafschermingssystemen bij bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

NL

90/618/EEC

1990 L 330

20/05/1992

Richtlijn 90/618/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot wijziging, met name wat de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen betreft, van Richtlijn 73/239/EEG en Richtlijn 88/357/EEG
tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche

91/670/EEC

1991 L 373

01/06/1992

Richtlijn 91/670/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de onderlinge erkenning van
bewijzen van bevoegdheid voor burgerluchtvaartpersoneel

92/19/EEC

1992 L 104

30/06/1992

Richtlijn 92/19/EEG van de Commissie van 23 maart 1992 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

89/662/EEC

1989 L 395

01/07/1992

Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het
intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt

90/385/EEC

1990 L 189

01/07/1992

Richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

92/21/EEC

1992 L 129

01/07/1992

Richtlijn 92/21/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende massa's en afmetingen van
motorvoertuigen van categorie M1

92/22/EEC

1992 L 129

01/07/1992

Richtlijn 92/22/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende veiligheidsruiten en materialen voor
ruiten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

92/23/EEC

1992 L 129

01/07/1992

Richtlijn 92/23/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende banden voor motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan

92/60/EEC

1992 L 268

01/07/1992

Richtlijn 92/60/EEG van de Raad van 30 juni 1992 tot wijziging van Richtlijn 90/425/EEG inzake
veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende
dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt

92/67/EEC

1992 L 268

01/07/1992

Richtlijn 92/67/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/662/EEG inzake
veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt

91/410/EEC

1991 L 228

01/08/1992

Richtlijn 91/410/EEG van de Commissie van 22 juli 1991 houdende veertiende aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

89/391/EEC

1989 L 183

31/12/1992

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen
ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk

89/654/EEC

1989 L 393

31/12/1992

Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1,
van Richtlijn 89/391/EEG)

89/656/EEC

1989 L 393

31/12/1992

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de
werknemers (derde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

90/269/EEC

1990 L 156

31/12/1992

Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en
gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel
voor de werknemers (vierde bijzondere Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

90/270/EEC

1990 L 156

31/12/1992

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (vijfde bijzondere
Richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG

90/314/EEC

1990 L 158

31/12/1992

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van
vakantiepakketten en rondreispakketten
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90/605/EEC

1990 L 317

31/12/1992

Richtlijn 90/605/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG
en 83/349/EEG betreffende respectievelijk de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, ten
aanzien van het toepassingsgebied van deze Richtlijnen

91/383/EEC

1991 L 206

31/12/1992

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de werknemers met
arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen

92/8/EEC

1992 L 70

31/12/1992

Veertiende Richtlijn 92/8/EEG van de Commissie van 18 februari 1992 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen III, IV, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

92/34/EEC

1992 L 157

31/12/1992

Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van
teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

92/35/EEC

1992 L 157

31/12/1992

Richtlijn 92/35/EEG van de Raad van 29 april 1992 tot vaststelling van controlevoorschriften en van
maatregelen ter bestrijding van paardepest

92/36/EEC

1992 L 157

31/12/1992

Richtlijn 92/36/EEG van de Raad van 29 april 1992 houdende wijziging, ten aanzien van paardepest,
van Richtlijn 90/426/EEG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van
paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen

92/83/EEC

1992 L 316

31/12/1992

Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur
van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

92/84/EEC

1992 L 316

31/12/1992

Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

92/108/EEC

1992 L 390

31/12/1992

Richtlijn 92/108/EEG van de Raad van 14 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop en tot wijziging van Richtlijn 92/81/EEG

NL

90/604/EEC

1990 L 317

01/01/1993

Richtlijn 90/604/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG
betreffende de jaarrekening en van Richtlijn 83/349/EEG betreffende de geconsolideerde jaarrekening
in verband met de afwijkingen voor kleine en middelgrote vennootschappen en de openbaarmaking
van deze jaarrekening in ecu

91/440/EEC

1991 L 237

01/01/1993

Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in
de Gemeenschap

91/477/EEC

1991 L 256

01/01/1993

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens

91/663/EEC

1991 L 366

01/01/1993

Richtlijn 91/663/EEG van de Commissie van 10 december 1991 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/756/EEG inzake de installatie van verlichtings- en
lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

91/671/EEC

1991 L 373

01/01/1993

Richtlijn 91/671/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen
van minder dan 3,5 ton

91/672/EEC

1991 L 373

01/01/1993

Richtlijn 91/672/EEG van de Raad van 16 december 1991 inzake de wederzijdse erkenning van de
nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het goederen- en personenvervoer over de
binnenwateren

91/680/EEC

1991 L 376

01/01/1993

Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van
de fiscale grenzen, van Richtlijn 77/388/EEG

91/692/EEC

1991 L 377

01/01/1993

Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23 december 1991 tot standaardisering en rationalisering van
de verslagen over de toepassing van bepaalde Richtlijnen op milieugebied

92/12/EEC

1992 L 76

01/01/1993

Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor
accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop

92/13/EEC

1992 L 76

01/01/1993

Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake
de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren wateren energievoorziening, vervoer en telecommunicatie

92/24/EEC

1992 L 129

01/01/1993

Richtlijn 92/24/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelijke
begrenzingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen
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92/42/EEC

1992 L 167

01/01/1993

Richtlijn 92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olieen gasgestookte centrale-verwarmingsketels

92/62/EEC

1992 L 199

01/01/1993

Richtlijn 92/62/EEG van de Commissie van 2 juli 1992 betreffende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 70/311/EEG van de Raad betreffende de stuurinrichting van motorvoertuigen
en aanhangwagens daarvan

NL

92/118/EEC

1993 L 62

01/01/1993

Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van
produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving
geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft,
van Richtlijn 90/425/EEG

93/2/EEC

1993 L 54

31/05/1993

Richtlijn 93/2/EEG van de Commissie van 28 januari 1993 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

92/70/EEC

1992 L 250

01/06/1993

Richtlijn 92/70/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake
de in het kader van de erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap te verrichten
onderzoeken

92/90/EEC

1992 L 344

01/06/1993

Richtlijn 92/90/EEG van de Commissie van 3 november 1992 tot vaststelling van de verplichtingen van
producenten en importeurs van planten, plantaardige produkten en andere materialen, en van nadere
bepalingen inzake registratie

92/105/EEC

1993 L 4

01/06/1993

Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie van 3 december 1992 tot een zekere mate van
standaardisering van plantenpaspoorten voor het verkeer van bepaalde planten, plantaardige
produkten en andere materialen in de Gemeenschap, en tot vaststelling van nadere regels voor de
afgifte van deze paspoorten en van de voorwaarden en nadere regels voor de vervanging ervan

92/114/EEC

1992 L 409

01/06/1993

Richtlijn 92/114/EEG van de Raad van 17 december 1992 betreffende de naar buiten uitstekende
delen die zich vóór de achterwand van de cabine van motorvoertuigen van categorie N bevinden

93/5/EEC

1993 L 52

01/06/1993

Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de
samenwerking van de Lid-Staten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met
levensmiddelen

93/17/EEC

1993 L 106

01/06/1993

Richtlijn 93/17/EEG van de Commissie van 30 maart 1993 tot vaststelling van communautaire klassen
voor basispootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen

93/50/EEC

1993 L 205

01/06/1993

Richtlijn 93/50/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot nadere omschrijving van bepaalde niet in
bijlage V, deel A, bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde planten waarvan de producenten, of de
in het produktiegebied van die planten gelegen opslagplaatsen of verzendingscentra, in een officieel
register moeten worden opgenomen

93/51/EEC

1993 L 205

01/06/1993

Richtlijn 93/51/EEG van de Commissie van 24 juni 1993 tot vaststelling van voorschriften voor het
verkeer van bepaalde planten, plantaardige produkten of andere materialen via een beschermd gebied
en voor het verkeer, binnen een beschermd gebied, van dergelijke planten, plantaardige produkten of
andere materialen van oorsprong uit dat gebied

92/112/EEC

1992 L 409

15/06/1993

Richtlijn 92/112/EEG van de Raad van 15 december 1992 totvaststelling van de procedure voor de
harmonisatie van de programma's tot vermindering en uiteindelijke algehele opheffing van de
verontreiniging door afval van de titaandioxide-industrie

91/271/EEC

1991 L 135

30/06/1993

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

91/533/EEC

1991 L 288

30/06/1993

Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever
de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van
toepassing zijn

92/86/EEC

1992 L 325

30/06/1993

Vijftiende richtlijn 92/86/EEG van de Commissie van 21 oktober 1992 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, IV, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

92/97/EEC

1992 L 371

01/07/1993

Richtlijn 92/97/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot wijziging van Richtlijn 70/157/EEG inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane
geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen

92/106/EEC

1992 L 368

01/07/1993

Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van
gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen
tussen Lid-Staten
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NL

91/371/EEC

1991 L 205

04/07/1993

Richtlijn 91/371/EEG van de Raad van 20 juni 1991 inzake de toepassing van de Overeenkomst tussen
de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het directe
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche

91/412/EEC

1991 L 228

23/07/1993

Richtlijn 91/412/EEG van de Commissie van 23 juli 1991 tot vastlegging van beginselen en
richtsnoeren inzake goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik

92/2/EEC

1992 L 34

31/07/1993

Richtlijn 92/2/EEG van de Commissie van 13 januari 1992 tot vaststelling van de
monsternemingsprocedure en de communautaire analysemethode voor de officiële controle van de
temperatuur van diepvriesprodukten die voor de menselijke voeding zijn bestemd

93/15/EEC

1993 L 121

30/09/1993

Richtlijn 93/15/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de harmonisatie van de bepalingen
inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

93/59/EEC

1993 L 186

30/09/1993

Richtlijn 93/59/EEG van de Raad van 28 juni 1993 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

92/6/EEC

1992 L 57

01/10/1993

Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het gebruik, in de
Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen

92/66/EEC

1992 L 260

01/10/1993

Richtlijn 92/66/EEG van de Raad van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor
de bestrijding van de ziekte van Newcastle

92/119/EEC

1993 L 62

01/10/1993

Richtlijn 92/119/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene
communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke
maatregelen ten aanzien van de vesiculaire varkensziekte

92/69/EEC

1992 L 383

30/10/1993

Richtlijn 92/69/EEG van de Commissie van 31 juli 1992 houdende zeventiende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

92/32/EEC

1992 L 154

31/10/1993

Richtlijn 92/32/EEG van de Raad van 30 april 1992 tot zevende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

93/85/EEC

1993 L 259

15/11/1993

Richtlijn 93/85/EEG van de Raad van 4 oktober 1993 betreffende de bestrijding van aardappelringrot

93/7/EEC

1993 L 74

15/12/1993

Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die
op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een Lid- Staat zijn gebracht

91/676/EEC

1991 L 375

19/12/1993

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

90/641/EC

1990 L 349

31/12/1993

Richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van
externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in
een gecontroleerde zone

91/322/EEC

1991 L 117

31/12/1993

Richtlijn 91/322/EEG van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van indicatieve grenswaarden
ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de bescherming van werknemers
tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk

92/49/EEC

1992 L 228

31/12/1993

Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de
levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG
(derde richtlijn schadeverzekering)

92/57/EEC

1992 L 245

31/12/1993

Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

93/45/EEC

1993 L 159

31/12/1993

Richtlijn 93/45/EEG van de Commissie van 17 juni 1993 betreffende de bereiding van vruchtennectars
zonder toevoeging van suikers of honing

93/48/EEC

1993 L 250

31/12/1993

Richtlijn 93/48/EEG van de Commisse van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de
voorwaarden waaraan fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en teeltmateriaal daarvan
overeenkomstig Richtlijn 92/34/EEG van de Raad moeten voldoen
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93/49/EEC

1993 L 250

31/12/1993

Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de
voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG
van de Raad moeten voldoen

93/61/EEC

1993 L 250

31/12/1993

Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie van 2 juli 1993 tot vaststelling van de schema's met de eisen
waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad,
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 92/33/EEG van de Raad moeten voldoen

93/86/EEC

1993 L 264

31/12/1993

Richtlijn 93/86/EEG van de Commissie van 4 oktober 1993 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen
bevatten

91/674/EEC

1991 L 374

01/01/1994

Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen

NL

92/65/EEC

1992 L 268

01/01/1994

Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke
voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen
en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke
communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt

92/101/EEC

1992 L 347

01/01/1994

Richtlijn 92/101/EEG van de Raad van 23 november 1992 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG
betreffende de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van
haar kapitaal

93/52/EEC

1993 L 175

01/01/1994

Richtlijn 93/52/EEG van de Raad van 24 juni 1993 tot wijziging van Richtlijn 89/556/EEG tot vaststelling
van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als
huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen

93/95/EEC

1993 L 276

30/01/1994

Richtlijn 93/95/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen

93/109/EC

1993 L 329

01/02/1994

Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van
het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de
burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij geen onderdaan zijn

94/8/EC

1994 L 82

(no date)

Richtlijn 94/8/EG van de Raad van 21 maart 1994 tot wijziging van Richtlijn 78/660/EEG met betrekking
tot de herziening van de in ecu uitgedrukte bedragen

93/91/EEC

1993 L 284

31/03/1994

Richtlijn 93/91/EEG van de Commissie van 29 oktober 1993 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 78/316/EEG van de Raad betreffende de binneninrichting van
motorvoertuigen (identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters)

93/116/EC

1993 L 329

31/03/1994

Richtlijn 93/116/EG van de Commissie van 17 december 1993 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen

93/8/EEC

1993 L 90

01/04/1994

Richtlijn 93/8/EEG van de Commissie van 15 maart 1993 tot wijziging van Richtlijn 82/711/EEG van de
Raad betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen en
voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

93/11/EEC

1993 L 93

01/04/1994

Richtlijn 93/11/EEG van de Commissie van 15 maart 1993 betreffende de afgifte van N-nitrosamines
en N- nitroseerbare stoffen door elastomeer- of rubberspenen en -fopspenen

92/58/EEC

1992 L 245

26/04/1994

Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften voor de
veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in de zin van artikel
16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

94/3/EC

1992 L 32

05/05/1994

Richtlijn 94/3/EG van de Commissie van 21 januari 1994 tot vaststelling van een procedure voor
melding van de onderschepping van uit derde landen herkomstige en uit fytosanitair oogpunt
onmiddellijk gevaar opleverende zendingen of schadelijke organismen

92/52/EEC

1992 L 179

01/06/1994

Richtlijn 92/52/EEG van de Raad van 18 juni 1992 inzake volledige zuigelingenvoeding en
opvolgzuigelingenvoeding die voor de uitvoer naar derde landen is bestemd

93/47/EEC

1993 L 203

30/06/1994

Zestiende Richtlijn 93/47/EEG van de Commissie van 22 juni 1993 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten
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93/62/EEC

1993 L 250

30/06/1994

Richtlijn 93/62/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig
Richtlijn 92/33/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed
van groentegewassen, met uitzondering van zaad

93/64/EEC

1993 L 250

30/06/1994

Richtlijn 93/64/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen
met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig
Richtlijn 92/34/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van
fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

93/79/EEC

1993 L 256

30/06/1994

Richtlijn 93/79/EEG van de Commissie van 21 september 1993 tot vaststelling van aanvullende
uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de door leveranciers op grond van Richtlijn 92/34/EEG van de
Raad bij te houden lijsten van fruitgewassen en teeltmateriaal daarvan

91/439/EEC

1991 L 237

01/07/1994

Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs

93/21/EEC

1993 L 110

01/07/1994

Richtlijn 93/21/EEG van de Commissie van 27 april 1993 tot achttiende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen

93/42/EEC

1993 L 169

01/07/1994

Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen

93/54/EEC

1993 L 175

01/07/1994

Richtlijn 93/54/EEG van de Raad van 24 juni 1993 houdende wijziging van Richtlijn 91/67/EEG inzake
veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en
aquicultuurprodukten

93/60/EEC

1993 L 186

01/07/1994

Richtlijn 93/60/EEG van de Raad van 30 juni 1993 houdende wijziging van Richtlijn 88/407/EEG tot
vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire
handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan, en houdende uitbreiding
van de werkingssfeer tot vers sperma van runderen

01/07/1994

Richtlijn 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 tot wijziging van de Richtlijnen 87/404/EEG
(drukvaten van eenvoudige vorm), 88/378/EEG (veiligheid van speelgoed), 89/106/EEG (voor de bouw
bestemde produkten), 89/336/EEG (elektromagnetische compatibiliteit), 89/392/EEG (machines),
89/686/EEG (persoonlijke beschermingsmiddelen), 90/384/EEG (niet-automatische weegwerktuigen),
90/385/EEG (actieve implanteerbare medische hulpmiddelen), 90/396/EEG (gastoestellen),
91/263/EEG (eindapparatuur voor telecommunicatie), 92/42/EEG (nieuwe olie- en gasgestookte
centrale- verwarmingsketels) en 73/23/EEG (elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen
bepaalde spanningsgrenzen)

93/68/EEC

1993 L 220

93/72/EEC

1993 L 258

01/07/1994

Richtlijn 93/72/EEG van de Commissie van 1 september 1993 tot negentiende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

93/73/EEC

1993 L 231

30/09/1994

Vijfde richtlijn 93/73/EEG van de Commissie van 9 september 1993 inzake analysemethoden die
moeten worden toegepast om de samenstelling van kosmetische produkten te controleren

94/1/EC

1994 L 23

01/10/1994

Richtlijn 94/1/EG van de Commissie van 6 januari 1994 houdende technische aanpassing van Richtlijn
75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten
betreffende aërosols

93/14/EEC

1993 L 121

05/10/1994

Richtlijn 93/14/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende de reminrichting van twee- of driewielige
motorvoertuigen

94/12/EC

1994 L 100

19/10/1994

Richtlijn 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 met betrekking tot
maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn
70/220/EEG

92/91/EEC

1992 L 348

11/11/1994

Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften ter
verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de
winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen (elfde bijzondere richtlijn in de zin
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

92/85/EEC

1992 L 348

24/11/1994

Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

92/104/EEC

1992 L 404

07/12/1994

Richtlijn 92/104/EEG van de Raad van 3 december 1992 betreffende de minimumvoorschriften ter
verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de
winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid
1, van Richtlijn 89/391/EEG)
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93/30/EEC

1993 L 188

14/12/1994

Richtlijn 93/30/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de geluidssignaalinrichting van
motorvoertuigen op twee of drie wielen

93/33/EEC

1993 L 188

14/12/1994

Richtlijn 93/33/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de inrichting ter beveiliging tegen het
gebruik door onbevoegden van motorvoertuigen op twee of drie wielen

92/29/EEC

1992 L 113

31/12/1994

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van
schepen

93/13/EEC

1993 L 95

31/12/1994

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten

93/41/EEC

1993 L 214

01/01/1995

Richtlijn 93/41/EEG van de Raad van 14 juni 1993 tot intrekking van Richtlijn 87/22/EEG tot onderlinge
aanpassing van de nationale maatregelen inzake het in de handel brengen van met behulp van
hoogwaardige technieken, met name biotechnieken, vervaardigde geneesmiddelen

93/83/EEC

1993 L 248

01/01/1995

Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte
via de kabel

93/101/EC

1994 L 13

01/01/1995

Richtlijn 93/101/EG van de Commissie van 11 november 1993 tot twintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

93/112/EC

1993 L 314

01/01/1995

Richtlijn 93/112/EG van de Commissie van 10 december 1993 tot wijziging van Richtlijn 91/155/EEG
houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering voor het systeem voor specifieke
informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van Richtlijn 88/379/EEG

93/119/EC

1993 L 340

01/01/1995

Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993 inzake de bescherming van dieren bij het
slachten of doden

94/72/EC

1994 L 337

(no date)

94/53/EC

1994 L 299

31/03/1995

Richtlijn 94/53/EG van de Commissie van 15 november 1994 tot wijziging van artikel 2 van Richtlijn
93/91/EEG houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 78/316/EEG van de
Raad betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (identificatie van bedieningsorganen,
verklikkerlichten en meters)

93/93/EEC

1993 L 311

01/05/1995

Richtlijn 93/93/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de massa's en afmetingen van tweeof driewielige motorvoertuigen

93/35/EEC

1993 L 151

14/06/1995

Richtlijn 93/35/EEG van de Raad van 14 juni 1993 tot zesde wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische
produkten

94/32/EC

1994 L 181

30/06/1995

Zeventiende Richtlijn 94/32/EG van de Commissie van 29 juni 1994 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

95/6/EC

1995 L 67

30/06/1995

Richtlijn 95/6/EG van de Commissie van 20 maart 1995 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Richtlijn
66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

94/19/EC

1994 L 135

01/07/1995

Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de
depositogarantiestelsels

94/22/EC

1994 L 164

01/07/1995

Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de
voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de
exploratie en de produktie van koolwaterstoffen

94/28/EC

1994 L 178

01/07/1995

Richtlijn 94/28/EG van de Raad van 23 juni 1994 tot vaststelling van de beginselen inzake de
zoötechnische en genealogische voorschriften voor de invoer uit derde landen van dieren, alsmede van
sperma, eicellen en embryo's en tot wijziging van Richtlijn 77/504/EEG betreffende raszuivere
fokrunderen

94/68/EC

1994 L 354

01/07/1995

Richtlijn 94/68/EG van de Commissie van 16 december 1994 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 78/318/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en ruitesproeiers van motorvoertuigen
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94/74/EC

1994 L 365

01/07/1995

Richtlijn 94/74/EG van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop, Richtlijn 92/81/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van
de accijns op minerale oliën en Richtlijn 92/82/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de
accijnstarieven voor minerale oliën

94/78/EC

1994 L 354

01/07/1995

Richtlijn 94/78/EG van de Commissie van 21 december 1994 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 78/549/EEG van de Raad inzake de wielafschermingen van
motorvoertuigen

94/9/EC

1994 L 100

01/09/1995

Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen
bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

94/11/EC

1994 L 100

23/09/1995

Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de
etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte
materialen

93/103/EC

1993 L 307

23/11/1995

Richtlijn 93/103/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake
veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (Dertiende bijzondere richtlijn in
de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

94/20/EC

1994 L 195

30/11/1995

Richtlijn 94/20/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 mei 1994 betreffende
mechanische koppelinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens en de bevestiging van die
inrichtingen aan deze voertuigen

95/17/EC

1995 L 140

30/11/1995

Richtlijn 95/17/EG van de Commissie van 19 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn
76/768/EEG van de Raad met betrekking tot het niet vermelden van een of meer ingrediënten op de
lijst voor etikettage van kosmetische produkten

95/54/EC

1995 L 266

01/12/1995

Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31 oktober 1995 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid- Staten betreffende de onderdrukking van radiostoringen veroorzaakt door
motoren met elektrische ontsteking van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van
de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de
goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

94/25/EC

1994 L 164

16/12/1995

Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid- Staten met betrekking tot
pleziervaartuigen

95/60/EC

1995 L 291

(no date)

94/63/EC

1994 L 365

31/12/1995

Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de
beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van
benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations

94/80/EC

1994 L 368

01/01/1996

Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van
het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de
Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

95/48/EC

1995 L 233

01/01/1996

Richtlijn 95/48/EG van de Commissie van 20 september 1995 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 92/21/EEG van de Raad betreffende massa's en afmetingen van
motorvoertuigen van categorie M1

96/3/EC

1996 L 21

12/02/1996

Richtlijn 96/3/Euratom, EGKS, EG van de Commissie van 26 januari 1996 inzake een afwijking van
enkele bepalingen van Richtlijn 93/43/EEG van de Raad inzake levensmiddelenhygiëne voor het
bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee

95/13/EC

1995 L 136

01/03/1996

Richtlijn 95/13/EG van de Commissie van 23 mei 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn
92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke elektrische
droogtrommels betreft
Richtlijn 95/56/EG, Euratom van de Commissie van 8 november 1995 houdende aanpassing aan de
stand van de techniek van Richtlijn 74/61/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lid-Staten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door
onbevoegden

95/56/EC

1995 L 286

01/05/1996

96/30/EC

1996 L 122

(no date)

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 betreffende het merken van gasolie en kerosine
voor fiscale doeleinden

Richtlijn 96/30/EG van de Raad van 13 mei 1996 tot wijziging van Richtlijn 94/80/EG tot vaststelling van
de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten
behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet
bezitten
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NL

94/33/EC

1994 L 216

22/06/1996

Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk

94/62/EC

1994 L 365

30/06/1996

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende
verpakking en verpakkingsafval

95/34/EC

1995 L 167

30/06/1996

Achttiende Richtlijn 95/34/EG van de Commissie van 10 juli 1995 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake kosmetische produkten

95/22/EC

1995 L 243

01/07/1996

Richtlijn 95/22/EG van de Raad van 22 juni 1995 houdende wijziging van Richtlijn 91/67/EEG inzake
veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en
aquicultuurprodukten

96/18/EC

1996 L 76

01/07/1996

Richtlijn 96/18/EG van de Commissie van 19 maart 1996 tot wijziging van een aantal Richtlijnen van de
Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad en teeltmateriaal

96/43/EC

1996 L 162

01/07/1996

Richtlijn 96/43/EG van de Raad van 26 juni 1996 tot wijziging en codificering van Richtlijn 85/73/EEG
om de financiering van de keuringen en veterinaire controles van levende dieren en bepaalde dierlijke
produkten te garanderen en tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG en 91/496/EEG

96/47/EC

1996 L 235

01/07/1996

Richtlijn 96/47/EG van de Raad van 23 juli 1996 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het
rijbewijs

95/26/EC

1995 L 168

18/07/1996

Richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 tot wijziging van de
Richtlijnen 77/780/EEG en 89/646/EEG op het gebied van kredietinstellingen, de Richtlijnen
73/239/EEG en 92/49/EEG op het gebied van het schadeverzekeringsbedrijf, de Richtlijnen
79/267/EEG en 92/96/EEG op het gebied van het levensverzekeringsbedrijf, Richtlijn 93/22/EEG op het
gebied van beleggingsondernemingen en Richtlijn 85/611/EEG op het gebied van instellingen voor
collectieve belegging in effecten (icbe's), teneinde het bedrijfseconomische toezicht te versterken

95/1/EC

1995 L 52

02/08/1996

Richtlijn 95/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 2 februari 1995 betreffende de door de
constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van
twee- of driewielige motorvoertuigen

94/69/EC

1994 L 381

01/09/1996

Richtlijn 94/69/EG van de Commissie van 19 december 1994 tot eenentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffenSDeel I en Deel IIS(Bijlage I: Nrs. 006-001-00-2 tot en met 650-015-00-7 en Bijlage
II: Nrs 006-076-00-1 tot en met 649-550-00-9)

95/32/EC

1995 L 178

30/09/1996

Zesde Richtlijn 95/32/EG van de Commissie van 7 juli 1995 inzake voor de controle op de
samenstelling van kosmetische produkten toe te passen analysemethoden

96/69/EC

1996 L 282

30/09/1996

Richtlijn 96/69/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 8 oktober 1996 tot wijziging van
Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met
betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

96/20/EC

1996 L 92

01/10/1996

Richtlijn 96/20/EG van de Commissie van 27 maart 1996 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 70/157/EEG betreffende het toegestane geluidsniveau en de
uitlaatinrichting van motorvoertuigen

96/79/EC

1997 L 18

01/10/1996

Richtlijn 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij frontale botsingen en houdende wijziging van
Richtlijn 70/156/EEG

96/36/EC

1996 L 178

31/12/1996

Richtlijn 96/36/EG van de Commissie van 17 juni 1996 tot aanpassing aan de stand van de techniek
van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in
motorvoertuigen

96/37/EC

1996 L 186

31/12/1996

Richtlijn 96/37/EG van de Commissie van 17 juni 1996 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 74/408/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (sterkte van de
zitplaatsen en van hun bevestiging)

96/38/EC

1996 L 187

31/12/1996

Richtlijn 96/38/EG van de Commissie van 17 juni 1996 tot aanpassing aan de stand van de techniek
van Richtlijn 76/115/EEG van de Raad betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van
motorvoertuigen
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96/44/EC

1996 L 210

31/12/1996

Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1 juli 1996 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies
van motorvoertuigen

95/50/EC

1995 L 249

01/01/1997

Richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle
op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

96/58/EC

1996 L 236

01/01/1997

Richtlijn 96/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van
Richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende
persoonlijke beschermingsmiddelen

96/75/EC

1996 L 304

01/01/1997

Richtlijn 96/75/EG van de Raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en
prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de
Gemeenschap

96/99/EC

1997 L 8

01/01/1997

Richtlijn 96/99/EG van de Raad van 30 december 1996 tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG
betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop

96/40/EC

1996 L 196

01/02/1997

Richtlijn 96/40/EG van de Commissie van 25 juni 1996 houdende het vaststellen van een
gemeenschappelijk model voor een identiteitskaart voor inspecteurs die de havenstaatcontrole
verrichten

96/73/EC

1997 L 32

(no date)

Richtlijn 96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende
bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels

95/28/EC

1995 L 281

24/04/1997

Richtlijn 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake de
verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën
motorvoertuigen gebruikte materialen

96/27/EC

1996 L 169

20/05/1997

Richtlijn 96/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1996 betreffende de
bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij zijdelingse botsingen en houdende wijziging
van Richtlijn 70/156/EEG

95/18/EC

1995 L 143

27/06/1997

Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen aan
spoorwegondernemingen

96/85/EC

1997 L 86

28/06/1997

Richtlijn 96/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 tot wijziging van
Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

96/23/EC

1996 L 125

30/06/1997

Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van
bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van
de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG

96/41/EC

1996 L 198

30/06/1997

Negentiende Richtlijn 96/41/EG van de Commissie van 25 juni 1996 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische produkten

97/1/EC

1997 L 16

30/06/1997

Twintigste Richtlijn 97/1/EG van de Commissie van 10 januari 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kosmetische producten

95/16/EC

1995 L 213

01/07/1997

Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

NL

96/22/EC

1996 L 125

01/07/1997

Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de
veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische
werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en
88/299/EEG

96/72/EC

1996 L 304

01/07/1997

Richtlijn 96/72/EG van de Raad van 18 november 1996 tot wijziging van de Richtlijnen 66/400/EEG,
66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG, 69/208/EEG en 70/458/EEG betreffende het in de handel
brengen van respectievelijk bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen,
pootaardappelen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en groentezaad
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NL

96/90/EC

1997 L 13

01/07/1997

Richtlijn 96/90/EG van de Raad van 17 december 1996 houdende wijziging van Richtlijn 92/118/EEG
tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en
de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen
specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn
89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG

96/60/EC

1996 L 266

15/07/1997

Richtlijn 96/60/EG van de Commissie van 19 september 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van huishoudelijke
was-droogcombinaties betreft

96/100/EC

1997 L 60

01/09/1997

Richtlijn 96/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 februari 1997 tot wijziging van de
bijlage bij Richtlijn 93/7/EEG betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze
buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht

96/53/EC

1996 L 235

16/09/1997

Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer
binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale
verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten

96/8/EC

1996 L 55

30/09/1997

Richtlijn 96/8/EG van de Commissie van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd
om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering

96/45/EC

1996 L 213

30/09/1997

Zevende Richtlijn 96/45/EG van de Commissie van 2 juli 1996 inzake voor de controle op de
samenstelling van kosmetische produkten toe te passen analysemethoden

97/19/EC

1997 L 125

30/09/1997

Richtlijn 97/19/EG van de Commissie van 18 april 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang
van Richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de
achterzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

97/20/EC

1997 L 125

30/09/1997

Richtlijn 97/20/EG van de Commissie van 18 april 1997 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de
verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen

97/21/EC

1997 L 125

30/09/1997

Richtlijn 97/21/EG van de Commissie van 18 april 1997 tot aanpassing aan de technische vooruitgang
van Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

96/63/EC

1996 L 253

01/10/1997

Richtlijn 96/63/EG van de Commissie van 30 september 1996 houdende wijziging van richtlijn
76/432/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten
betreffende de reminrichtingen van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen

96/64/EC

1996 L 258

01/10/1997

Richtlijn 96/64/EG van de Commissie van 2 oktober 1996 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 77/389/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake sleepinrichtingen voor motorvoertuigen

97/39/EC

1997 L 177

01/10/1997

Richtlijn 97/39/EG van de Commissie van 24 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 75/443/EEG van de Raad betreffende de achteruitrijinrichting en de
snelheidsmeter van motorvoertuigen

96/67/EC

1996 L 272

25/10/1997

Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de
grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap

96/54/EC

1996 L 248

31/10/1997

Richtlijn 96/54/EG van de Commissie van 30 juli 1996 tot tweeëntwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

96/83/EC

1997 L 48

19/12/1997

Richtlijn 96/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 houdende wijziging
van Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

96/9/EC

1996 L 77

31/12/1997

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de
rechtsbescherming van databanken

96/93/EC

1997 L 13

01/01/1998

Richtlijn 96/93/EG van de Raad van 17 december 1996 inzake de certificering van dieren en dierlijke
produkten

97/26/EC

1997 L 158

01/01/1998

Richtlijn 97/26/EG van de Raad van 2 juni 1997 houdende wijziging van Richtlijn 91/439/EEG
betreffende het rijbewijs
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97/28/EC

1997 L 171

01/01/1998

Richtlijn 97/28/EG van de Commissie van 11 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad inzake de installatie van verlichtings- en
lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

97/29/EC

1997 L 171

01/01/1998

Richtlijn 97/29/EG van de Commissie van 11 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 76/757/EEG van de Raad inzake retroflectoren voor motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

97/30/EC

1997 L 171

01/01/1998

Richtlijn 97/30/EG van de Commissie van 11 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 76/758/EEG van de Raad inzake markeringslichten, breedtelichten,
achterlichten en stoplichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

97/31/EC

1997 L 171

01/01/1998

Richtlijn 97/31/EG van de Commissie van 11 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 76/760/EEG van de Raad inzake de achterkentekenplaatverlichting van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

97/32/EC

1997 L 171

01/01/1998

Richtlijn 97/32/EG van de Commissie van 11 juni 1997 houdende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 77/539/EEG van de Raad inzake achteruitrijlichten van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

96/59/EC

1996 L 243

16/03/1998

Richtlijn 96/59/EG van de Raad van 16 september 1996 betreffende de verwijdering van
polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's)

96/50/EC

1996 L 235

01/04/1998

Richtlijn 96/50/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor
de afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en
personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden

98/16/EC

1998 L 77

01/04/1998

Tweeëntwintigste Richtlijn 98/16/EG van de Commissie van 5 maart 1998 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

96/56/EC

1996 L 236

01/06/1998

Richtlijn 96/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 september 1996 tot wijziging van
Richtlijn 67/548/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

96/98/EC

1997 L 46

30/06/1998

Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen

97/45/EC

1997 L 196

30/06/1998

Eenentwintigste Richtlijn 97/45/EG van de Commissie van 14 juli 1997 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

NL

97/68/EC

1998 L 59

30/06/1998

Richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van
verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in
niet voor de weg bestemde mobiele machines

97/48/EC

1997 L 222

01/07/1998

Richtlijn 97/48/EG van de Commissie van 29 juli 1997 tot tweede wijziging van Richtlijn 82/711/EEG
van de Raad betreffende de basisregels voor de controle op migratie van de bestanddelen van
materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

98/28/EC

1998 L 140

01/08/1998

Richtlijn 98/28/EG van de Commissie van 29 april 1998 inzake een afwijking van enkele bepalingen van
Richtlijn 93/43/EEG inzake levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer over zee van ruwe suiker

98/34/EC

1998 L 204

(no date)

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

98/59/EC

1998 L 225

(no date)

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake collectief ontslag

97/54/EC

1997 L 277

23/09/1998

Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 1997 houdende wijziging
van de Richtlijnen van de Raad 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG,
75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG,
78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG en 89/173/EEG wat
beteft de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van landbouw- en bosbouwtrekkers op
wielen

97/9/EC

1997 L 84

26/09/1998

Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de
beleggerscompensatiestelsels
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98/15/EC

1998 L 67

30/09/1998

Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 houdende wijziging van Richtlijn
91/271/EEG van de Raad ten aanzien van enkele in bijlage I vastgestelde voorschriften

98/22/EC

1998 L 126

01/10/1998

Richtlijn 98/22/EG van de Commissie van 15 april 1998 tot vaststelling van de minimumeisen voor de
uitvoering in de Gemeenschap van fytosanitaire controles van planten, plantaardige producten of
andere materialen uit derde landen, in niet op de plaats van bestemming gevestigde controleposten

95/46/EC

1995 L 281

24/10/1998

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens

97/69/EC

1997 L 343

16/12/1998

Richtlijn 97/69/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot drieëntwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

97/24/EC

1997 L 226

18/12/1998

Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde
onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen

98/67/EC

1998 L 261

31/12/1998

Richtlijn 98/67/EG van de Commissie van 7 september 1998 houdende wijziging van de Richtlijnen
80/511/EEG, 82/475/EEG, 91/357/EEG en Richtlijn 96/25/EG van de Raad en tot intrekking van
Richtlijn 92/87/EEG

98/77/EC

1998 L 286

31/12/1998

Richtlijn 98/77/EG van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

98/90/EC

1998 L 337

31/12/1998

Richtlijn 98/90/EG van de Commissie van 30 november 1998 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 70/387/EEG van de Raad betreffende deuren van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

97/70/EC

1998 L 34

01/01/1999

Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van een
geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt

98/12/EC

1998 L 81

01/01/1999

Richtlijn 98/12/EG van de Commissie van 27 januari 1998 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

98/41/EC

1998 L 188

01/01/1999

Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van
passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen

98/99/EC

1998 L 358

01/01/1999

Richtlijn 98/99/EG van de Raad van 14 december 1998 houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG tot
wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied
van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

1999/81/EC

1999 L 211

01/01/1999

Richtlijn 1999/81/EG van de Raad van 29 juli 1999 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG betreffende de
onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten, Richtlijn 92/80/EEG betreffende de onderlinge
aanpassing van de belastingen op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten en Richtlijn 95/59/EG
betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

96/82/EC

1997 L 10

03/02/1999

Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

97/67/EC

1998 L 15

14/02/1999

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst

98/68/EC

1998 L 261

31/03/1999

Richtlijn 98/68/EG van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van het in artikel 9, lid 1,
van Richtlijn 95/53/EG van de Raad bedoelde modeldocument en van controlevoorschriften bij de
invoer van diervoeder uit derde landen in de Gemeenschap

98/85/EC

1998 L 315

30/04/1999

Richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de
Raad inzake uitrusting van zeeschepen

97/23/EC

1997 L 181

29/05/1999

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur

98/11/EC

1998 L 71

15/06/1999

Richtlijn 98/11/EG van de Commissie van 27 januari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 92/75/EEG van de Raad wat de etikettering van het energieverbruik van lampen voor
huishoudelijk gebruik betreft
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97/12/EC

1997 L 109

30/06/1999

Richtlijn 97/12/EG van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG
inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in
runderen en varkens

98/45/EC

1998 L 189

30/06/1999

Richtlijn 98/45/EG van de Raad van 24 juni 1998 houdende wijziging van Richtlijn 91/67/EEG inzake
veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en
aquicultuurproducten

98/62/EC

1998 L 253

30/06/1999

Drieëntwintigste Richtlijn 98/62/EG van de Commissie van 3 september 1998 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

1999/7/EC

1999 L 40

30/06/1999

Richtlijn 1999/7/EG van de Commissie van 26 januari 1999 tot aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek van Richtlijn 70/311/EEG van de Raad inzake de stuurinrichting van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

97/78/EC

1998 L 24

01/07/1999

Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de
organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap
worden binnengebracht

97/79/EC

1998 L 24

01/07/1999

Richtlijn 97/79/EG van de Raad van 18 december 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 71/118/EEG,
72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG en 92/118/EEG met
betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de
Gemeenschap worden binnengebracht

98/46/EC

1998 L 198

01/07/1999

Richtlijn 98/46/EG van de Raad van 24 juni 1998 houdende wijziging van bijlage A, bijlage D, hoofdstuk
I, en bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

98/56/EC

1998 L 226

01/07/1999

Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van
teeltmateriaal van siergewassen

98/70/EC

1998 L 350

01/07/1999

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de
kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad

1999/67/EC

1999 L 164

(no date)

97/27/EC

1997 L 233

22/07/1999

Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 1997 betreffende de massa's en
afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van
Richtlijn 70/156/EEG

98/48/EC

1998 L 217

05/08/1999

Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn
98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften

98/57/EC

1998 L 235

21/08/1999

Richtlijn 98/57/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.

1999/10/EC

1999 L 69

31/08/1999

Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie van 8 maart 1999 houdende afwijkingen van artikel 7 van
Richtlijn 79/112/EEG van de Raad inzake de etikettering van levensmiddelen

98/69/EC

1998 L 350

28/09/1999

Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 met betrekking tot
maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn
70/220/EEG van de Raad

1999/14/EC

1999 L 97

01/10/1999

Richtlijn 1999/14/EG van de Commissie van 16 maart 1999 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 77/538/EEG van de Raad betreffende de mistlichten achter van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

1999/15/EC

1999 L 97

01/10/1999

Richtlijn 1999/15/EG van de Commissie van 16 maart 1999 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 76/759/EEG van de Raad betreffende richtingaanwijzers van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

1999/16/EC

1999 L 97

01/10/1999

Richtlijn 1999/16/EG van de Commissie van 16 maart 1999 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 77/540/EEG van de Raad betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen

1999/17/EC

1999 L 97

01/10/1999

Richtlijn 1999/17/EG van de Commissie van 18 maart 1999 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 76/761/EEG van de Raad betreffende koplichten van motorvoertuigen
voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG
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1999/18/EC

1999 L 97

01/10/1999

Richtlijn 1999/18/EG van de Commissie van 18 maart 1999 houdende aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 76/762/EEG van de Raad betreffende mistlichten voor
alsmede lampen daarvan, voor motorvoertuigen

98/73/EC

1998 L 305

31/10/1999

Richtlijn 98/73/EG van de Commissie van 18 september 1998 tot vierentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

2000/20/EC

2000 L 163

01/12/1999

Richtlijn 2000/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 mei 2000 houdende wijziging
van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

98/79/EC

1998 L 331

07/12/1999

Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

98/26/EC

1998 L 166

11/12/1999

Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het
definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en
afwikkelingssystemen

96/71/EC

1997 L 18

16/12/1999

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

98/58/EC

1998 L 221

31/12/1999

Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor
landbouwdoeleinden gehouden dieren

1999/23/EC

1999 L 104

31/12/1999

Richtlijn 1999/23/EG van de Commissie van 9 april 1999 houdende aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 93/33/EEG van de Raad betreffende de inrichting ter beveiliging tegen
het gebruik door onbevoegden van motorvoertuigen op twee of drie wielen

1999/66/EC

1999 L 164

31/12/1999

Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het
overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document

1999/68/EC

1999 L 172

31/12/1999

Richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen
met betrekking tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden
rassenlijsten van siergewassen

1999/99/EC

1999 L 334

31/12/1999

Richtlijn 1999/99/EG van de Commissie van 15 december 1999 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

1999/100/EC

1999 L 334

31/12/1999

Richtlijn 1999/100/EG van de Commissie van 15 december 1999 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad betreffende de emissie van kooldioxide en het
brandstofverbruik van motorvoertuigen

1999/102/EC

1999 L 334

31/12/1999

Richtlijn 1999/102/EG van de Commissie van 15 december 1999 houdende aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

98/91/EC

1999 L 11

16/01/2000

Richtlijn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 betreffende
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen
over de weg en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG betreffende de typegoedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

97/81/EC

1998 L 14

20/01/2000

Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en
het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Bijlage : Kaderovereenkomst inzake
deeltijdarbeid

01/02/2000

Richtlijn 98/95/EG van de Raad van 14 december 1998 houdende wijziging, in het kader van de
consolidatie van de interne markt en ten aanzien van genetisch gemodificeerde plantenrassen en
plantgenetische hulpbronnen, van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG,
66/403/EEG, 69/208/EEG, 70/457/EEG en 70/458/EEG betreffende het in de handel brengen van
bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, pootaardappelen, zaaizaad van
oliehoudende planten en vezelgewassen en groentezaad, en betreffende de gemeenschappelijke
rassenlijst voor landbouwgewassen

98/95/EC

1999 L 25

NL

98/96/EC

1999 L 25

01/02/2000

Richtlijn 98/96/EG van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging onder andere van de niet-officiële
veldkeuringen op grond van de Richtlijnen 66/400/EEG, 66/401/EEG, 66/402/EEG, 66/403/EEG,
69/208/EEG en 70/458/EEG betreffende het in de handel brengen van respectievelijk bietenzaad,
zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, pootaardappelen, zaaizaad van oliehoudende
planten en vezelgewassen, en groentezaad en van Richtlijn 70/457/EEG betreffende de
gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen

1999/8/EC

1999 L 50

01/02/2000

Richtlijn 1999/8/EG van de Commissie van 18 februari 1999 tot wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van
de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen
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98/5/EC

1998 L 77

14/03/2000

Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking
van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de
beroepskwalificatie is verworven

98/6/EC

1998 L 80

18/03/2000

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende de
bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden
producten

1999/101/EC

1999 L 334

31/03/2000

Richtlijn 1999/101/EG van de Commissie van 15 december 1999 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad betreffende het toegestane geluidsniveau en de
uitlaatinrichting van motorvoertuigen

98/23/EC

1998 L 131

07/04/2000

Richtlijn 98/23/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de uitbreiding tot het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van Richtlijn 97/81/EG betreffende de door de Unice, het CEEP
en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid

1999/5/EC

1999 L 91

07/04/2000

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun
conformiteit

1999/21/EC

1999 L 91

30/04/2000

Richtlijn 1999/21/EG van de Commissie van 25 maart 1999 betreffende dieetvoeding voor medisch
gebruik

2000/15/EC

2000 L 105

(no date)

Richtlijn 2000/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 2000 tot wijziging van
Richtlijn 64/432/EEG van de Raad inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het
intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens

98/72/EC

1998 L 295

04/05/2000

Richtlijn 98/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 oktober 1998 tot wijziging van
Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

97/43/EC

1997 L 180

12/05/2000

Richtlijn 97/43/Euratom van de Raad van 30 juni 1997 betreffende de bescherming van personen
tegen de gevaren van ioniserende straling in verband met medische blootstelling en tot intrekking van
Richtlijn 84/466/Euratom

96/29/EC

1996 L 159

13/05/2000

Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling
verbonden gevaren

98/8/EC

1998 L 123

13/05/2000

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de
markt brengen van biociden

2000/13/EC

2000 L 109

(no date)

98/84/EC

1998 L 320

28/05/2000

Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de
rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

1999/19/EC

1999 L 83

31/05/2000

Richtlijn 1999/19/EG van de Commissie van 18 maart 1999 tot wijziging van Richtlijn 97/70/EG van de
Raad betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen
waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt

2000/11/EC

2000 L 65

01/06/2000

Vijfentwintigste Richtlijn 2000/11/EG van de Commissie van 10 maart 2000 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van bijlage II van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

97/7/EC

1997 L 144

04/06/2000

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de
bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten

98/78/EC

1998 L 330

05/06/2000

Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het
aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep

1999/57/EC

1999 L 148

30/06/2000

Richtlijn 1999/57/EG van de Commissie van 7 juni 1999 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 78/764/EEG van de Raad betreffende de bestuurderszitplaats op landbouwof bosbouwtrekkers op wielen

Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van
levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame

98/98/EC

1998 L 355

01/07/2000

Richtlijn 98/98/EG van de Commissie van 15 december 1998 tot vijfentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

1999/32/EC

1999 L 121

01/07/2000

Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het
zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG
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1999/54/EC

1999 L 142

01/07/2000

Richtlijn 1999/54/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende wijziging van Richtlijn 66/402/EEG
van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

1999/62/EC

1999 L 187

01/07/2000

Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in
rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware
vrachtvoertuigen

2000/6/EC

2000 L 56

01/07/2000

Vierentwintigste Richtlijn 2000/6/EG van de Commissie van 29 februari 2000 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

2000/44/EC

2000 L 161

01/07/2000

Richtlijn 2000/44/EG van de Raad van 30 juni 2000 tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende
tijdelijke kwantitatieve beperkingen op accijnsproducten welke in Zweden uit andere lidstaten worden
binnengebracht

98/44/EC

1998 L 213

30/07/2000

Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de
rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

1999/33/EC

1999 L 199

30/07/2000

Richtlijn 1999/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 houdende wijziging van
Richtlijn 67/548/EEG van de Raad voor wat betreft het kenmerken van bepaalde gevaarlijke stoffen in
Oostenrijk en Zweden

2000/29/EC

2000 L 169

(no date)

1999/4/EC

1999 L 66

13/09/2000

Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake extracten van
koffie en extracten van cichorei

1999/2/EC

1999 L 66

20/09/2000

Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en
voedselingrediënten met ioniserende straling

1999/3/EC

1999 L 66

20/09/2000

Richtlijn 1999/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake de
vaststelling van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden
behandeld met ioniserende straling

2000/25/EC

2000 L 173

29/09/2000

Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen
tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven
van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad

1999/98/EC

2000 L 9

30/09/2000

Richtlijn 1999/98/EG van de Commissie van 15 december 1999 houdende aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlijn 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij frontale botsingen

2000/3/EC

2000 L 53

30/09/2000

Richtlijn 2000/3/EG van de Commissie van 22 februari 2000 tot aanpassing aan de stand van de
techniek van Richtlijn 77/541/EEG van de Raad betreffende veiligheidsgordels en
bevestigingssystemen in motorvoertuigen

2000/47/EC

2000 L 193

01/11/2000

Richtlijn 2000/47/EG van de Raad van 20 juli 2000 tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en
92/12/EEG met betrekking tot de toekenning aan Finland van tijdelijke kwantitatieve beperkingen op de
invoer van bier

2000/54/EC

2000 L 262

(no date)

Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk
(zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 83/391/EEG)

1999/35/EC

1999 L 138

01/12/2000

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken
voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro- veerboten en
hogesnelheidspassagiersvaartuigen

1999/34/EC

1999 L 141

04/12/2000

Richtlijn 1999/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 tot wijziging van
Richtlijn 85/374/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken

98/83/EC

1998 L 330

25/12/2000

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke
consumptie bestemd water

2000/27/EC

2000 L 114

31/12/2000

Richtlijn 2000/27/EG van de Raad van 2 mei 2000 tot wijziging van Richtlijn 93/53/EEG tot vaststelling
van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen
het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen
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1999/86/EC

1999 L 297

01/01/2001

Richtlijn 1999/86/EG van de Raad van 11 november 1999 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 76/763/EEG betreffende de zitplaatsen voor meerijders op landbouw- of
bosbouwtrekkers op wielen

2000/7/EC

2000 L 106

01/01/2001

Richtlijn 2000/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de
snelheidsmeter van twee- of driewielige motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn
92/61/EEG van de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

2000/71/EC

2000 L 287

01/01/2001

Richtlijn 2000/71/EG van de Commissie van 7 november 2000 tot aanpassing van de meetmethoden
van de bijlagen I, II, III en IV bij Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad aan de
technische vooruitgang uit hoofde van artikel 10 van die richtlijn

1999/94/EC

2000 L 12

18/01/2001

Richtlijn 1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de
beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO²-uitstoot bij de
verbranding van nieuwe personenauto's

1999/103/EC

2000 L 34

09/02/2001

Richtlijn 1999/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 2000 tot wijziging van
Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het
gebied van de meeteenheden

1999/13/EC

1999 L 85

01/04/2001

Richtlijn 1999/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de beperking van de emissie van
vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde
werkzaamheden en in installaties

NL

2000/4/EC

2000 L 87

08/04/2001

Richtlijn 2000/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2000 tot wijziging van
Richtlijn 74/60/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (delen van het interieur met uitzondering van
achteruitkijkspiegels, plaats van de bedieningsorganen, dak of rol- of schuifdak, rugleuning en
achterzijde van de zitplaatsen)

2000/8/EC

2000 L 106

03/05/2001

Richtlijn 2000/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 tot wijziging van
Richtlijn 70/221/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de
achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

98/24/EC

1998 L 131

05/05/2001

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en
de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

2001/33/EC

2001 L 127

21/05/2001

Richtlĳn 2001/33/EG van de Commissie van 8 mei 2001 tot wĳziging van bepaalde bĳlagen bĳ Richtlĳn
2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke
organismen

2000/32/EC

2000 L 136

01/06/2001

Richtlijn 2000/32/EG van de Commissie van 19 mei 2000 tot zesentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen (.)

2000/19/EC

2000 L 94

30/06/2001

Richtlijn 2000/19/EG van de Commissie van 13 april 2000 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 86/298/EEG van de Raad betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de
achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers

2000/22/EC

2000 L 107

30/06/2001

Richtlijn 2000/22/EG van de Commissie van 28 april 2000 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 87/402/EEG van de Raad betreffende vóór de bestuurderszitplaats
bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen

2001/10/EC

2001 L 147

30/06/2001

Richtlĳn 2001/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft

2001/2/EC

2001 L 5

01/07/2001

Richtlĳn 2001/2/EG van de Commissie van 4 januari 2001 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlĳn 1999/36/EG van de Raad betreffende vervoerbare drukapparatuur

2000/14/EC

2000 L 162

03/07/2001

Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie
van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor
gebruik buitenshuis

1999/70/EC

1999 L 175

10/07/2001

Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het
CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

1999/31/EC

1999 L 182

16/07/2001

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen
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2001/23/EC

2001 L 82

(no date)

Richtlĳn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen

1999/93/EC

2000 L 13

19/07/2001

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende
een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen

98/49/EC

1998 L 209

25/07/2001

Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op
aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

2001/34/EC

2001 L 184

(no date)

2000/40/EC

2000 L 203

10/08/2001

Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2000 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde
tegen klemrijden van motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

2001/31/EC

2001 L 130

30/09/2001

Richtlĳn 2001/31/EG van de Commissie van 8 mei 2001 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlĳn 70/387/EEG van de Raad betreffende deuren van motorvoertuigen en
aanhangwagens daarvan

2000/33/EC

2000 L 136

01/10/2001

Richtlijn 2000/33/EG van de Commissie van 25 april 2000 tot zevenentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen (.)

98/71/EC

1998 L 289

28/10/2001

Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de
rechtsbescherming van modellen

2000/70/EC

2000 L 313

13/12/2001

Richtlijn 2000/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging,
voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk
plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad

2001/104/EC

2002 L 6

13/12/2001

Richtlĳn 2001/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 93/42/EEG van de Raad voor wat medische hulpmiddelen betreft

2001/82/EC

2001 L 311

(no date)

Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

2001/83/EC

2001 L 311

(no date)

Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling
van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

2001/26/EC

2001 L 168

23/12/2001

Richtlĳn 2001/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van
gevaarlĳke goederen over de weg

2000/39/EC

2000 L 142

31/12/2001

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van
indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van
de Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen
risico's van chemische agentia op het werk

2001/38/EC

2001 L 187

31/12/2001

Richtlĳn 2001/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige
wĳze buiten het grondgebied van een lidstaat zĳn gebracht

1999/44/EC

1999 L 171

01/01/2002

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde
aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen

1999/74/EC

1999 L 203

01/01/2002

Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de
bescherming van legkippen

2000/75/EC

2000 L 327

01/01/2002

Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen
inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue

2000/31/EC

2000 L 178

17/01/2002

Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische
handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")

2001/1/EC

2001 L 35

06/02/2002

Richtlĳn 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 januari 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies
van motorvoertuigen

DMI - 01/10/2012

NL

Richtlĳn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de
toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze
effecten moet worden gepubliceerd
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NL

2001/64/EC

2001 L 234

01/03/2002

Richtlĳn 2001/64/EG van de Raad van 31 augustus 2001 tot wĳziging van Richtlĳn 66/401/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en Richtlĳn 66/402/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

2002/28/EC

2002 L 77

31/03/2002

Richtlĳn 2002/28/EG van de Commissie van 19 maart 2002 tot wĳziging van bepaalde bĳlagen bĳ
Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen

2000/53/EC

2000 L 269

21/04/2002

Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende
autowrakken

2000/9/EC

2000 L 106

03/05/2002

Richtlijn 2000/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende
kabelbaaninstallaties voor personenvervoer

1999/63/EC

1999 L 167

30/06/2002

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie
van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van de Europese
Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese
Unie (FST) - Bijlage: Europese overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van
zeevarenden

1999/95/EC

2000 L 14

30/06/2002

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de
handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die
havens in de Gemeenschap aandoen

2001/63/EC

2001 L 227

30/06/2002

Richtlĳn 2001/63/EG van de Commissie van 17 augustus 2001 houdende aanpassing aan de
technische vooruitgang van Richtlĳn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van
verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in
niet voor de weg bestemde mobiele machines

2001/92/EC

2001 L 291

30/06/2002

Richtlĳn 2001/92/EG van de Commissie van 30 oktober 2001 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlĳn 92/22/EEG van de Raad betreffende veiligheidsruiten en materialen voor
ruiten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van Richtlĳn 70/156/EEG van de Raad
betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

1999/45/EC

1999 L 200

30/07/2002

Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten

2001/58/EC

2001 L 212

30/07/2002

Richtlĳn 2001/58/EG van de Commissie van 27 juli 2001 tot tweede wĳziging van Richtlĳn 91/155/EEG
houdende beschrĳving en vaststelling van de wĳze van uitvoering van het systeem voor specifieke
informatie inzake gevaarlĳke preparaten krachtens artikel 14 van Richtlĳn 1999/45/EG van het
Europees Parlement en de Raad en inzake gevaarlĳke stoffen krachtens artikel 27 van Richtlĳn
67/548/EEG van de Raad (veiligheidsinformatiebladen)

2001/59/EC

2001 L 225

30/07/2002

Richtlijn 2001/59/EG van de Commissie van 6 augustus 2001 tot achtentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen (.)

2001/60/EC

2001 L 226

30/07/2002

Richtlĳn 2001/60/EG van de Commissie van 7 augustus 2001 tot aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlĳke preparaten

2001/43/EC

2001 L 211

03/08/2002

Richtlĳn 2001/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 houdende wĳziging van
Richtlĳn 92/23/EEG van de Raad betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan alsmede de montage ervan

2000/35/EC

2000 L 200

08/08/2002

Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding
van betalingsachterstand bij handelstransacties

2002/53/EC

2002 L 193

(no date)

Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke rassenlijst van
landbouwgewassen

2002/54/EC

2002 L 193

(no date)

Richtljn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van
bietenzaad

2002/55/EC

2002 L 193

(no date)

Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van
groentezaad

2002/56/EC

2002 L 193

(no date)

Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van
pootaardappelen
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2002/57/EC

2002 L 193

(no date)

2000/30/EC

2000 L 203

10/08/2002

Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de
technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het
verkeer

2001/5/EC

2001 L 55

24/08/2002

Richtlĳn 2001/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

2001/37/EC

2001 L 194

30/09/2002

Richtlĳn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de
productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten -

2001/18/EC

2001 L 106

17/10/2002

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de
doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van
Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

2001/100/EC

2002 L 16

20/10/2002

Richtlĳn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 december 2001 tot wĳziging van
Richtlĳn 70/220/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met
betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

2001/89/EC

2001 L 316

31/10/2002

Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de
Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest

2000/64/EC

2000 L 290

17/11/2002

Richtlijn 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 november 2000 tot wijziging van
de Richtlijnen 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG en 93/22/EEG van de Raad met betrekking tot de
uitwisseling van informatie met derde landen

2001/80/EC

2001 L 309

27/11/2002

Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de
beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote
stookinstallaties

2001/81/EC

2001 L 309

27/11/2002

Richtlijn 2001/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake nationale
emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

2002/86/EC

2002 L 305

(no date)

Richtlĳn 2002/86/EG van de Commissie van 6 november 2002 tot wĳziging van Richtlĳn 2001/101/EG
wat betreft de ingangsdatum van het verbod op het handelsverkeer in producten die niet in
overeenstemming zĳn met Richtlĳn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad

2001/29/EC

2001 L 167

22/12/2002

Richtlĳn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de
harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappĳ

2000/59/EC

2000 L 332

28/12/2002

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

2000/76/EC

2000 L 332

28/12/2002

Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de
verbranding van afval

NL
Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van
zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

2001/101/EC

2001 L 310

31/12/2002

Richtlĳn 2001/101/EG van de Commissie van 26 november 2001 tot wĳziging van Richtlĳn
2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de
daarvoor gemaakte reclame

2002/39/EC

2002 L 176

31/12/2002

Richtlĳn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wĳziging van
Richtlĳn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap
voor mededinging

2002/40/EC

2002 L 128

31/12/2002

Richtlĳn 2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlĳn
92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor
huishoudelĳk gebruik

2002/78/EC

2002 L 267

31/12/2002

Richtlĳn 2002/78/EG van de Commissie van 1 oktober 2002 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlĳn 71/320/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

1999/105/EC

2000 L 11

01/01/2003

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van
bosbouwkundig teeltmateriaal
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2002/31/EC

2002 L 86

01/01/2003

Richtlĳn 2002/31/EG van de Commissie van 22 maart 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlĳn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners voor
huishoudelĳk gebruik

2002/35/EC

2002 L 112

01/01/2003

Richtlĳn 2002/35/EG van de Commissie van 25 april 2002 tot wĳziging van Richtlĳn 97/70/EG van de
Raad betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen
waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt

2002/63/EC

2002 L 187

01/01/2003

Richtlĳn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van communautaire
bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op
producten van plantaardige en van dierlĳke oorsprong en tot intrekking van Richtlĳn 79/700/EEG

2002/11/EC

2002 L 53

23/02/2003

Richtlĳn 2002/11/EG van de Raad van 14 februari 2002 tot wĳziging van Richtlĳn 68/193/EEG
betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wĳnstokken en tot intrekking
van Richtlĳn 74/649/EEG

2003/16/EC

2003 L 46

28/02/2003

Richtlĳn 2003/16/EG van de Commissie van 19 februari 2003 tot aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van bĳlage III van Richtlĳn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

2001/12/EC

2001 L 75

15/03/2003

Richtlijn 2001/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van
Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap

2001/13/EC

2001 L 75

15/03/2003

Richtlijn 2001/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 tot wijziging van
Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan
spoorwegondernemingen

2001/14/EC

2001 L 75

15/03/2003

Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de
toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering

2002/75/EC

2002 L 254

23/03/2003

Richtlijn 2002/75/EG van de Commissie van 2 september 2002 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van
de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

2002/4/EC

2002 L 30

31/03/2003

Richtlĳn 2002/4/EG van de Commissie van 30 januari 2002 met betrekking tot de registratie van onder
Richtlĳn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen waar legkippen worden gehouden

2003/22/EC

2003 L 78

31/03/2003

Richtlĳn 2003/22/EG van de Commissie van 24 maart 2003 tot wĳziging van bepaalde bĳlagen bĳ
Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen

2002/36/EC

2002 L 116

01/04/2003

Richtlĳn 2002/36/EG van de Commissie van 29 april 2002 tot wĳziging van bepaalde bĳlagen bĳ
Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen

2002/51/EC

2002 L 252

01/04/2003

Richtlĳn 2002/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de verlaging
van het niveau van verontreiniging door uitlaatgassen van motorvoertuigen op twee of drie wielen en tot
wĳziging van Richtlĳn 97/24/EG

2002/34/EC

2002 L 102

15/04/2003

Zesentwintigste Richtlijn 2002/34/EG van de Commissie van 15 april 2002 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de bĳlagen II, III en VII van Richtlĳn 76/768/EEG van de Raad
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

2003/1/EC

2003 L 5

15/04/2003

Richtlĳn 2003/1/EG van de Commissie van 6 januari 2003 tot aanpassing aan de vooruitgang van de
techniek van bĳlage II bĳ Richtlĳn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

2001/17/EC

2001 L 110

20/04/2003

Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 betreffende de
sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen

2002/33/EC

2002 L 315

30/04/2003

Richtlĳn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2002 tot wĳziging van de
Richtlĳnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften
voor dierlĳke bĳproducten

30/04/2003

Richtlĳn 2002/94/EG van de Commissie van 9 december 2002 tot vaststelling van de praktische
maatregelen die nodig zĳn voor de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van Richtlĳn
76/308/EEG van de Raad betreffende de wederzĳdse bĳstand inzake de invordering van
schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bĳdragen, rechten en belastingen alsmede andere
maatregelen

2002/94/EC

2002 L 337
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2001/20/EC

2001 L 121

01/05/2003

Richtlĳn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de
toepassing van goede klinische praktĳken bĳ de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen
voor menselĳk gebruik

2002/32/EC

2002 L 140

01/05/2003

Richtlĳn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste
stoffen in diervoeding

2001/56/EC

2001 L 292

09/05/2003

Richtlĳn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de
verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wĳziging van Richtlĳn
70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlĳn 78/548/EEG van de Raad

2002/24/EC

2002 L 124

09/05/2003

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de
goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de
Raad

2003/38/EC

2003 L 120

(no date)

Richtlĳn 2003/38/EG van de Raad van 13 mei 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 78/660/EEG met
betrekking tot in euro uitgedrukte bedragen

2002/80/EC

2002 L 291

31/05/2003

Richtlĳn 2002/80/EG van de Commissie van 3 oktober 2002 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlĳn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen
luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (.)

2003/47/EC

2003 L 138

15/06/2003

Richtlĳn 2003/47/EG van de Commissie van 4 juni 2003 tot wĳziging van de bĳlagen II, IV en V bĳ
Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen

1999/92/EC

2000 L 23

30/06/2003

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende
minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van
werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende bijzondere richtlijn in de
zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

2002/41/EC

2002 L 133

30/06/2003

Richtlĳn 2002/41/EG van de Commissie van 17 mei 2002 tot aanpassing aan de stand der techniek
van Richtlĳn 95/1/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de door de constructie
bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of
driewielige motorvoertuigen

2002/60/EC

2002 L 192

30/06/2003

Richtlĳn 2002/60/EG van de Raad van 27 juni 2002 houdende vaststelling van specifieke bepalingen
voor de bestrĳding van Afrikaanse varkenspest en houdende wĳziging van Richtlĳn 92/119/EEG met
betrekking tot besmettelĳke varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest

2002/67/EC

2002 L 191

30/06/2003

Richtlĳn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van
levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten

2002/68/EC

2002 L 195

30/06/2003

Richtlĳn 2002/68/EG van de Raad van 19 juli 2002 houdende wĳziging van Richtlĳn 2002/57/EG
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

2003/17/EC

2003 L 76

30/06/2003

Richtlijn 2003/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

2001/111/EC

2001 L 10

12/07/2003

Richtlĳn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselĳke voeding
bestemde suikers

2001/112/EC

2002 L 10

12/07/2003

Richtlĳn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselĳke voeding bestemde
vruchtensappen en bepaalde soortgelĳke producten

2001/113/EC

2002 L 10

12/07/2003

Richtlĳn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselĳke voeding bestemde
vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta

2001/114/EC

2002 L 15

17/07/2003

Richtlĳn 2001/114/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselĳke voeding
bestemde, geheel of gedeeltelĳk gedehydrateerde verduurzaamde melk

2000/43/EC

2000 L 180

19/07/2003

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming

2002/19/EC

2002 L 108

24/07/2003

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang
tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
(Toegangsrichtlijn)

2002/20/EC

2002 L 108

24/07/2003

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de
machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn)
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2002/21/EC

2002 L 108

24/07/2003

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Kaderrichtlijn)

2002/22/EC

2002 L 108

24/07/2003

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Universeledienstrichtlijn)

2002/77/EC

2002 L 249

24/07/2003

Richtlĳn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de
markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten

2002/46/EC

2002 L 183

31/07/2003

Richtlĳn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen

2003/57/EC

2003 L 151

31/07/2003

Richtlĳn 2003/57/EG van de Commissie van 17 juni 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 2002/32/EG van
het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding

2000/34/EC

2000 L 195

01/08/2003

Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 tot wijziging van
Richtlijn 93/104/EG van de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken

2001/96/EC

2001 L 13

01/08/2003

Richtlĳn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling
van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen

2001/110/EC

2002 L 10

01/08/2003

Richtlĳn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing

2003/12/EC

2003 L 28

01/08/2003

Richtlĳn 2003/12/EG van de Commissie van 3 februari 2003 betreffende de herclassificatie van
borstimplantaten in het kader van Richtlĳn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen

2000/36/EC

2000 L 197

03/08/2003

Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- en
chocoladeproducten voor menselijke consumptie

2001/85/EC

2002 L 41

13/08/2003

Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende
speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht
zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/ EEG van de
Raad en van Richtlijn 97/27/EG

2003/7/EC

2003 L 22

01/09/2003

Richtlĳn 2003/7/EG van de Commissie van 24 januari 2003 tot wĳziging van de toelatingsvoorwaarden
voor canthaxanthine in diervoeders overeenkomstig Richtlĳn 70/524/EEG van de Raad

2002/6/EC

2002 L 67

09/09/2003

Richtlĳn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende
meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van
de Gemeenschap

2002/13/EC

2002 L 77

20/09/2003

Richtlĳn 2002/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 maart 2002 tot wĳziging van
Richtlĳn 73/239/EEG van de Raad op het gebied van de solvabiliteitsmargevereisten voor
schadeverzekeringsondernemingen

2002/30/EC

2002 L 85

28/09/2003

Richtlĳn 2002/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 maart 2002 betreffende de
vaststelling van regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde
exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap

2000/56/EC

2000 L 237

30/09/2003

Richtlijn 2000/56/EG van de Commissie van 14 september 2000 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG
van de Raad betreffende het rijbewijs

2003/19/EC

2003 L 79

30/09/2003

Richtlĳn 2003/19/EG van de Commissie van 21 maart 2003 tot wĳziging, ter aanpassing aan de
technische vooruitgang, van Richtlĳn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
de massa's en afmetingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

10/10/2003

Richtlĳn 2003/61/EG van de Raad van 18 juni 2003 tot wĳziging van de Richtlĳnen 66/401/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, 66/402/EEG
betreffende het in de handel brengen van zaaigranen, 68/193/EEG betreffende het in de handel
brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wĳnstokken, 92/33/EEG betreffende het in de handel
brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad,
92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, 98/56/EG betreffende het in de handel brengen
van teeltmateriaal van siergewassen, 2002/54/EG betreffende het in de handel brengen van
bietenzaad, 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad, 2002/56/EG
betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen en 2002/57/EG betreffende het in de
handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, ten aanzien van de
communautaire vergelĳkende tests en proeven

2003/61/EC

2003 L 165
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2002/58/EC

2002 L 201

31/10/2003

Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector
elektronische communicatie (richtlĳn betreffende privacy en elektronische communicatie)

2003/63/EC

2003 L 159

31/10/2003

Richtlĳn 2003/63/EG van de Commissie van 25 juni 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik

NL

2000/79/EC

2000 L 302

01/12/2003

Richtlijn 2000/79/EG van de Raad van 27 november 2000 inzake de inwerkingstelling van de Europese
Overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de
burgerluchtvaart gesloten door de Association of European Airlines (AEA), de European Transport
Workers'Association (ETF), de European Cockpit Association (ECA), de European Regions Airline
Association (ERA) en de International Air Carrier Association (IACA)

2000/78/EC

2000 L 303

02/12/2003

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor
gelijke behandeling in arbeid en beroep

2000/60/EC

2000 L 327

22/12/2003

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

2002/47/EC

2002 L 168

27/12/2003

Richtlĳn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten

2003/40/EC

2003 L 126

31/12/2003

Richtlĳn 2003/40/EG van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de lĳst, de grenswaarden
voor de concentratie en de vermelding op het etiket van bestanddelen van natuurlĳk mineraalwater en
van de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrĳkte lucht bĳ de behandeling van natuurlĳk
mineraalwater en bronwater

2003/45/EC

2003 L 138

31/12/2003

Richtlĳn 2003/45/EG van de Commissie van 28 mei 2003 houdende wĳziging van Richtlĳn 2002/57/EG
van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en
vezelgewassen

2003/87/EC

2003 L 275

31/12/2003

Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van
een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wĳziging
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad

2003/96/EC

2003 L 283

31/12/2003

Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire
regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit

2001/65/EC

2001 L 283

01/01/2004

Richtlĳn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wĳziging van
de Richtlĳnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor
de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van
banken en andere financiële instellingen

2003/26/EC

2003 L 90

01/01/2004

Richtlĳn 2003/26/EG van de Commissie van 3 april 2003 tot aanpassing aan de technische vooruitgang
van Richtlĳn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft
snelheidsbegrenzers en uitlaatemissies van bedrĳfsvoertuigen

2003/32/EC

2003 L 105

01/01/2004

Richtlĳn 2003/32/EG van de Commissie van 23 april 2003 tot vaststelling van nadere specificaties
inzake de in Richtlĳn 93/42/EEG van de Raad vastgelegde eisen betreffende medische hulpmiddelen
die zĳn vervaardigd met gebruikmaking van weefsel van dierlĳke oorsprong

2003/48/EC

2003 L 157

01/01/2004

Richtlĳn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rentebetaling

2003/49/EC

2003 L 157

01/01/2004

Richtlĳn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelĳke
belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van
verschillende lidstaten

2001/95/EC

2002 L 11

15/01/2004

Richtlĳn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene
productveiligheid

2003/52/EC

2003 L 178

17/01/2004

Richtlĳn 2003/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 95/2/EG wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief E 425 konjac

2002/59/EC

2002 L 208

05/02/2004

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de
invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot
intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad
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NL
Richtlĳn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 tot wĳziging van
Richtlĳn 96/53/EG van de Raad houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de
Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer
maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane
gewichten

2002/7/EC

2002 L 67

09/03/2004

2004/9/EC

2004 L 50

(no date)

Richtlĳn 2004/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de inspectie
en de verificatie van de goede laboratoriumpraktĳken (GLP) (Gecodificeerde versie)

2004/10/EC

2004 L 50

(no date)

Richtlĳn 2004/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen inzake de toepassing van
de beginselen van goede laboratoriumpraktĳken en het toezicht op de toepassing ervan voor tests op
chemische stoffen (gecodificeerde versie)

2004/29/EC

2004 L 71

(no date)

Richtlĳn 2004/29/EG van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de vaststelling van de
kenmerken en de minimumeisen voor het onderzoek van de wĳnstokrassen

2003/90/EC

2003 L 254

31/03/2004

Richtlĳn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van
artikel 7 van Richtlĳn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek

2003/91/EC

2003 L 254

31/03/2004

Richtlĳn 2003/91/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van
artikel 7 van Richtlĳn 2002/55/EG van de Raad wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van
bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor
dat onderzoek

2003/116/EC

2003 L 321

31/03/2004

Richtlĳn 2003/116/EG van de Commissie van 4 december 2003 tot wĳziging van de bĳlagen II, III, IV
en V bĳ Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad, wat het schadelĳke organisme Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. betreft

2003/99/EC

2003 L 325

12/04/2004

Richtlĳn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de
bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wĳziging van Beschikking 90/424/EEG
van de Raad en intrekking van Richtlĳn 92/117/EEG van de Raad

2004/31/EC

2004 L 85

20/04/2004

Richtlĳn 2004/31/EG van de Commissie van 17 maart 2004 tot wĳziging van de bĳlagen I, II, III, IV en
V bĳ Richtlĳn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelĳke organismen

2003/94/EC

2003 L 262

30/04/2004

Richtlĳn 2003/94/EG van de Commissie van 8 oktober 2003 tot vaststelling van de beginselen en
richtsnoeren inzake goede praktĳken bĳ het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselĳk gebruik
en geneesmiddelen voor onderzoek voor menselĳk gebruik

2004/66/EC

2004 L 168

01/05/2004

Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26 april 2004 tot aanpassing van de Richtlijnen 1999/45/EG,
2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen
77/388/EEG, 91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van
goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de
toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en
Slowakije

2004/74/EC

2004 L 157

01/05/2004

RICHTLIJN 2004/74/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN
2003/96/EG TENEINDE BEPAALDE LIDSTATEN TOE TE STAAN OM TIJDELIJKE
VRIJSTELLINGEN OF VERLAGINGEN VAN DE BELASTINGNIVEAUS TOE TE PASSEN VOOR
ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT

2004/75/EC

2004 L 157

01/05/2004

RICHTLIJN 2004/75/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN
2003/96/EG WAARBIJ CYPRUS VOOR ENERGIEPRODUCTEN EN ELEKTRICITEIT TIJDELIJK
BELASTINGVERLAGINGEN OF –VRIJSTELLINGEN MAG TOEPASSEN

2004/76/EC

2004 L 157

01/05/2004

RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004 TOT WIJZIGING VAN RICHTLIJN
2003/49/EG WAARBIJ BEPAALDE LIDSTATEN OVERGANGSPERIODEN MOGEN INSTELLEN
VOOR DE TOEPASSING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BELASTINGREGELING INZAKE
UITKERINGEN VAN INTEREST EN ROYALTY'S TUSSEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN VAN
VERSCHILLENDE LIDSTATEN

2004/79/EC

2004 L 168

01/05/2004

Richtlijn van de Commissie 2004/79/EG van 4 maart 2004 tot aanpassing van Richtlijn 2002/94/EG,
op het gebied van belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije

2001/24/EC

2001 L 125

05/05/2004

Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de
sanering en de liquidatie van kredietinstellingen
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2004/37/EC

2004 L 158

(no date)

1999/37/EC

1999 L 138

01/06/2004

Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen

2004/4/EC

2004 L 15

01/06/2004

Richtlĳn 2004/4/EG van de Commissie van 15 januari 2004 tot wĳziging van Richtlĳn 96/3/EG inzake
een afwĳking van enkele bepalingen van Richtlĳn 93/43/EEG van de Raad inzake
levensmiddelenhygiëne voor het bulkvervoer van vloeibare oliën en vetten over zee

2004/70/EC

2004 L 127

01/06/2004

Richtlĳn 2004/70/EG van de Commissie van 28 april 2004 tot wĳziging van Richtlĳn 2000/29/EG van
de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in
de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelĳke organismen

2002/83/EC

2002 L 345

19/06/2004

Richtlĳn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende
levensverzekering

2003/44/EC

2003 L 214

30/06/2004

Richtlĳn 2003/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 94/25/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen van de lidstaten met betrekking tot pleziervaartuigen

2003/85/EC

2003 L 306

30/06/2004

Richtlĳn 2003/85/EG van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van communautaire
maatregelen voor de bestrĳding van mond- en klauwzeer, tot intrekking van Richtlĳn 85/511/EEG en
van de Beschikkingen 89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wĳziging van Richtlĳn 92/46/EEG (.)

2003/43/EC

2003 L 143

01/07/2004

Richtlĳn 2003/43/EG van de Raad van 26 mei 2003 houdende wĳziging van Richtlĳn 88/407/EEG tot
vaststelling van de veterinairrechtelĳke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire
handelsverkeer in diepgevroren sperma van runderen en de invoer daarvan

2003/50/EC

2003 L 169

01/07/2004

Richtlĳn 2003/50/EG van de Raad van 11 juni 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 91/68/EEG met
betrekking tot de intensivering van de controles op verplaatsingen van schapen en geiten

2004/84/EC

2004 L 219

(no date)

Richtlijn 2004/84/EG van de Raad van 10 juni 2004 tot wijziging van Richtlijn 2001/113/EG inzake voor
menselijke voeding bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede
kastanjepasta

2002/49/EC

2002 L 189

18/07/2004

Richtlĳn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en
de beheersing van omgevingslawaai

2001/42/EC

2001 L 197

21/07/2004

Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

2003/73/EC

2003 L 186

25/07/2004

Richtlĳn 2003/73/EG van de Commissie van 24 juli 2003 tot wĳziging van bĳlage III bĳ Richtlĳn
1999/94/EG van het Europees Parlement en de Raad

2003/120/EC

2003 L 333

31/07/2004

Richtlĳn 2003/120/EG van de Commissie van 5 december 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 90/496/EEG
van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen

2003/88/EC

2003 L 299

(no date)

Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstĳd

NL
Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene
agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG
van de Raad) (gecodificeerde versie)

2002/87/EC

2003 L 35

11/08/2004

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en
beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen
73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de
Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad

2002/88/EC

2003 L 35

11/08/2004

Richtlijn 2002/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 tot wijziging van
Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige
verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines

2002/95/EC

2003 L 37

13/08/2004

Richtlĳn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende
beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

2002/96/EC

2003 L 37

13/08/2004

Richtlĳn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
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2003/108/EC

2003 L 345

13/08/2004

Richtlĳn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

2003/76/EC

2003 L 206

04/09/2004

Richtlĳn 2003/76/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 70/220/EEG
van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen

2003/77/EC

2003 L 211

04/09/2004

Richtlĳn 2003/77/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wĳziging van de Richtlĳnen
97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van
twee- of driewielige motorvoertuigen

2003/15/EC

2003 L 66

11/09/2004

Richtlĳn 2003/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 februari 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake
cosmetische producten

2003/80/EC

2003 L 224

11/09/2004

Richtlĳn 2003/80/EG van de Commissie van 5 september 2003 tot vaststelling van het symbool dat de
houdbaarheid van cosmetische producten aangeeft, in bĳlage VIII bis bĳ Richtlĳn 76/768/EEG van de
Raad

2003/65/EC

2003 L 230

16/09/2004

Richtlĳn 2003/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelĳke en
bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die voor
experimentele en andere wetenschappelĳke doeleinden worden gebruikt

2004/94/EC

2004 L 294

21/09/2004

Richtlijn 2004/94/EG van de Commissie van 15 september 2004 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad wat betreft bijlage IX

2003/83/EC

2003 L 238

24/09/2004

Richtlĳn 2003/83/EG van de Commissie van 24 september 2003 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van de bĳlagen II, III en VI bĳ Richtlĳn 76/768/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

2004/55/EC

2004 L 114

30/09/2004

Richtlĳn 2004/55/EG van de Commissie van 20 april 2004 tot wĳziging van Richtlĳn 66/401/EEG van
de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

2004/78/EC

2004 L 153

30/09/2004

Richtlijn 2004/78/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging, ter aanpassing aan de
technische vooruitgang, van Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de
verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van Richtlijn 70/156/EEG van de
Raad

2004/87/EC

2004 L 287

01/10/2004

Richtlijn 2004/87/EG van de Commissie van 7 september 2004 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2004/88/EC

2004 L 287

01/10/2004

Richtlijn 2004/88/EG van de Commissie van 7 september 2004 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2004/93/EC

2004 L 300

01/10/2004

Richtlijn 2004/93/EG van de Commissie van 21 september 2004 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische
vooruitgang

2001/86/EC

2001 L 294

08/10/2004

Richtlĳn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

2002/65/EC

2002 L 271

09/10/2004

Richtlĳn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 betreffende de
verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wĳziging van de Richtlĳnen
90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad

2003/6/EC

2003 L 96

12/10/2004

Richtlĳn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel
met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)

2003/124/EC

2003 L 339

12/10/2004

Richtlĳn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlĳn
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van
voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft

2003/125/EC

2003 L 339

12/10/2004

Richtlĳn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlĳn
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van
beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft

12/10/2004

Richtlĳn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlĳn 2003/6/EG van
het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelĳke marktpraktĳken, de definitie van
voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lĳsten
van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de
melding van verdachte transacties betreft

2004/72/EC

2004 L 162

DMI - 01/10/2012

45/82

Internemarktrichtlijnen die op 01.10.2012 waren goedgekeurd, gerangschikt naar uiterste
omzettingsdatum

N°

OJ

Transposition
delay

NL

2003/74/EC

2003 L 262

14/10/2004

Richtlĳn 2003/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 houdende
wĳziging van Richtlĳn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderĳ,
van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking,
alsmede van bèta-agonisten

2003/111/EC

2003 L 311

31/10/2004

Richtlĳn 2003/111/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot wĳziging van bĳlage II bĳ Richtlĳn
92/34/EEG betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van
fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

2003/25/EC

2003 L 123

17/11/2004

Richtlĳn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 betreffende
specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen

2004/11/EC

2004 L 44

17/11/2004

Richtlĳn 2004/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wĳziging van
Richtlĳn 92/24/EEG van de Raad betreffende snelheidsbegrenzers of soortgelĳke
begrenzingssystemen voor bepaalde categorieën motorvoertuigen

2003/100/EC

2003 L 285

21/11/2004

Richtlĳn 2003/100/EG van de Commissie van 31 oktober 2003 tot wĳziging van bĳlage I bĳ Richtlĳn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding

2003/89/EC

2003 L 308

25/11/2004

Richtlĳn 2003/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 tot wĳziging van
Richtlĳn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen

2003/8/EC

2003 L 26

30/11/2004

Richtlĳn 2002/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bĳ
grensoverschrĳdende geschillen, door middel van gemeenschappelĳke minimumvoorschriften
betreffende rechtsbĳstand bĳ die geschillen

2003/37/EC

2003 L 171

31/12/2004

Richtlĳn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de
typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken
machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlĳn
74/150/EEG van de Raad (.)

2004/57/EC

2004 L 127

31/12/2004

Richtlĳn 2004/57/EG van de Commissie van 23 april 2004 betreffende het identificeren van
pyrotechnische voorwerpen en bepaalde munitie voor de doeleinden van Richtlĳn 93/15/EEG van de
Raad betreffende de harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de
controle op explosieven voor civiel gebruik.

2004/86/EC

2004 L 236

31/12/2004

Richtlijn 2004/86/EG van de Commissie van 5 juli 2004 tot wijziging, met het oog op de aanpassing
aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 93/93/EEG van de Raad betreffende de massa’s en
afmetingen van twee- of driewielige motorvoertuigen

2004/103/EC

2004 L 313

31/12/2004

Richtlijn 2004/103/EG van de Commissie van 7 oktober 2004 betreffende de controles van de
identiteit en de fytosanitaire controles van in deel B van bijlage V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad
opgenomen planten, plantaardige producten en andere materialen, die kunnen worden uitgevoerd op
een andere plaats dan de plaats van binnenkomst in de Gemeenschap of op een dichtbijgelegen
plaats en tot vaststelling van de eisen met betrekking tot deze controles

2004/105/EC

2004 L 319

31/12/2004

Richtlijn 2004/105/EG van de Commissie van 15 oktober 2004 tot vaststelling van de modellen van
officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan in Richtlijn
2000/29/EG van de Raad vermelde planten, plantaardige producten of andere materialen uit derde
landen vergezeld moeten gaan

2002/85/EC

2002 L 327

01/01/2005

Richtlĳn 2002/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 tot wĳziging van
Richtlĳn 92/6/EEG van de Raad betreffende de installatie en het gebruik in de Gemeenschap van
snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën motorvoertuigen

2002/89/EC

2002 L 355

01/01/2005

Richtlijn 2002/89/EG van de Raad van 28 november 2002 tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG
betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

2002/99/EC

2003 L 18

01/01/2005

Richtlĳn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van
veterinairrechtelĳke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het
binnenbrengen van voor menselĳke consumptie bestemde producten van dierlĳke oorsprong

2003/51/EC

2003 L 178

01/01/2005

Richtlĳn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wĳziging van de
Richtlĳnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en
andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen

2004/56/EC

2004 L 127

01/01/2005

Richtlĳn 2004/56/EG van de Raad van 21 april 2004 tot wĳziging van Richtlĳn 77/799/EEG betreffende
de wederzĳdse bĳstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van dedirecte
belastingen, bepaalde accĳnzen en heffingen op verzekeringspremies
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2002/92/EC

2003 L 9

15/01/2005

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende
verzekeringsbemiddeling

2003/127/EC

2004 L 10

15/01/2005

Richtlĳn 2003/127/EG van de Commissie van 23 december 2003 tot wĳziging van Richtlĳn
1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewĳzen van motorvoertuigen

2003/97/EC

2004 L 25

26/01/2005

Richtlĳn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van
inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wĳziging van Richtlĳn
70/156/EEG en tot intrekking van Richtlĳn 71/127/EEG (.)

2003/115/EC

2004 L 24

29/01/2005

Richtlĳn 2003/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wĳziging
van Richtlĳn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

2002/98/EC

2003 L 32

08/02/2005

Richtlĳn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, opslaan en distribueren van
bloed en bloedbestanddelen van menselĳke oorsprong en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/83/EG van
de Raad

2004/33/EC

2004 L 91

08/02/2005

Richtlĳn 2004/33/EG van de Commissie van 22 maart 2004 tot uitvoering van Richtlĳn 2002/98/EG
van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde technische voorschriften voor
bloed en bloedbestanddelen

2003/4/EC

2003 L 41

14/02/2005

Richtlĳn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang
van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlĳn 90/313/EEG van de Raad

2004/3/EC

2004 L 49

19/02/2005

Richtlĳn 2004/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wĳziging van de
Richtlĳnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van de Raad wat betreft de meting van de emissie van
kooldioxide en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie N1

2004/102/EC

2004 L 309

28/02/2005

Richtlijn 2004/102/EG van de Commissie van 5 oktober 2004 tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en
V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2005/15/EC

2005 L 56

28/02/2005

Richtlijn 2005/15/EG van de Raad van 28 februari 2005 tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn
2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding
in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

2002/14/EC

2002 L 80

23/03/2005

Richtlĳn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van
een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese
Gemeenschap

2002/15/EC

2002 L 80

23/03/2005

Richtlĳn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de
organisatie van de arbeidstĳd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer
uitoefenen

NL

2005/1/EC

2005 L 79

13/05/2005

Richtlijn 2005/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van de
Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG en 93/6/EEG van de Raad en de
Richtlijnen 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG met het oog
op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten

2005/16/EC

2005 L 57

14/05/2005

Richtlijn 2005/16/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging van de bijlagen I tot en met V
bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2005/17/EC

2005 L 57

14/05/2005

Richtlijn 2005/17/EG van de Commissie van 2 maart 2005 tot wijziging van een aantal bepalingen van
Richtlijn 92/105/EEG over plantenpaspoorten

2004/26/EC

2004 L 146

20/05/2005

Richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot wijziging van
Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door
inwendige-verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele
machines

2003/35/EC

2003 L 156

25/06/2005

Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in
inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de
Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad
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2004/106/EC

2004 L 359

30/06/2005

Richtlijn 2004/106/EG van de Raad van 16 november 2004 tot wijziging van Richtlijn 77/799/EEG
betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van
de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies alsmede van Richtlijn
92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop

2003/71/EC

2003 L 345

01/07/2005

Richtlĳn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of
tot de handel worden toegelaten en tot wĳziging van Richtlĳn 2001/34/EG

2003/98/EC

2003 L 345

01/07/2005

Richtlĳn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het
hergebruik van overheidsinformatie

2003/105/EC

2003 L 345

01/07/2005

Richtlĳn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot wĳziging
van Richtlĳn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbĳ gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken

2004/80/EC

2004 L 261

01/07/2005

Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van
slachtoffers van misdrijven

2003/42/EC

2003 L 167

04/07/2005

Richtlĳn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2003 inzake de melding van
voorvallen in de burgerluchtvaart

2002/44/EC

2002 L 177

06/07/2005

Richtlĳn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) (zestiende bĳzondere richtlĳn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlĳn 89/391/EEG)

2003/114/EC

2004 L 24

27/07/2005

Richtlĳn 2003/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 2003 tot wĳziging
van Richtlĳn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen

2005/9/EC

2005 L 27

28/07/2005

Richtlijn 2005/9/EG van de Commissie van 28 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op aanpassing van bijlage VII aan de technische
vooruitgang

2003/33/EC

2003 L 152

31/07/2005

Richtlĳn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de
reclame en sponsoring voor tabaksproducten

2004/12/EC

2004 L 47

18/08/2005

Richtlĳn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot wijziging van
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

2003/41/EC

2003 L 235

23/09/2005

Richtlĳn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrĳfspensioenvoorziening

2004/117/EC

2005 L 14

01/10/2005

Richtlijn 2004/117/EG van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG en 2002/57/EG met betrekking tot onderzoeken
onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd zaaizaad

2005/27/EC

2005 L 81

19/10/2005

Richtlijn 2005/27/EG van de Commissie van 29 maart 2005 tot wijziging, met het oog op de
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de
typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen

2004/24/EC

2004 L 136

30/10/2005

Richtlijn 2004/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging, wat
traditionele kruidengeneesmiddelen betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

2004/27/EC

2004 L 136

30/10/2005

Richtlijn 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen
voor menselijk gebruik

2004/28/EC

2004 L 136

30/10/2005

Richtlijn 2004/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van
Richtlijn 201/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik

2004/42/EC

2004 L 143

30/10/2005

Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de beperking
van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische
oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en
tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG
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2004/73/EC

2004 L 152

31/10/2005

Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot negenentwintigste aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van
gevaarlijke stoffen

2004/101/EC

2004 L 338

13/11/2005

Richtlijn 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 houdende
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden
mechanismen van het Protocol van Kyoto

2004/52/EC

2004 L 166

20/11/2005

Richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap

2004/68/EC

2004 L 139

20/11/2005

Richtlijn 2004/68/EG van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende
hoefdieren, tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn
72/462/EEG (.)

2004/112/EC

2004 L 367

14/12/2005

Richtlijn 2004/112/EG van de Commissie van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de
controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

2005/82/EC

2005 L 344

(no date)

Richtlijn 2005/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 tot intrekking
van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de
Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

2003/122/EC

2003 L 346

31/12/2005

Richtlijn 2003/122/Euratom van de Raad van 22 december 2003 inzake de controle op hoogactieve
ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen

2004/51/EC

2004 L 164

31/12/2005

RICHTLIJN 2004/51/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004
houdende wijziging van Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de
spoorwegen in de Gemeenschap

2004/104/EC

2004 L 337

31/12/2005

Richtlijn 2004/104/EG van de Commissie van 14 oktober 2004 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte
radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

2005/11/EC

2005 L 46

31/12/2005

Richtlijn 2005/11/EG van de Commissie van 16 februari 2005 tot wijziging, met het oog op de
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 92/23/EEG van de Raad betreffende banden
voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan

2005/13/EC

2005 L 55

31/12/2005

Richtlijn 2005/13/EG van de Commissie van 21 februari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG
van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitstoot van verontreinigende gassen
en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers, en tot
wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers

2005/42/EC

2005 L 158

31/12/2005

Richtlijn 2005/42/EG van de Commissie van 20 juni 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II, IV en VI
daarbij aan de technische vooruitgang

2005/67/EC

2005 L 273

31/12/2005

Richtlijn 2005/67/EG van de Commissie van 18 oktober 2005 tot wijziging, met het oog op hun
aanpassing, van de bijlagen I en II bij Richtlijn 86/298/EEG van de Raad, de bijlagen I en II bij Richtlijn
87/402/EEG van de Raad, en de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers

2005/88/EC

2005 L 344

31/12/2005

Richtlijn 2005/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 tot wijziging van
Richtlijn 2000/14/EG inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de
geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis

2001/84/EC

2001 L 272

01/01/2006

Richtlĳn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het
volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelĳk kunstwerk

01/01/2006

RICHTLIJN 2004/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 21 APRIL 2004
HOUDENDE INTREKKING VAN BEPAALDE RICHTLIJNEN INZAKE LEVENSMIDDELENHYGIËNE
EN TOT VASTSTELLING VAN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE PRODUCTIE EN HET
IN DE HANDEL BRENGEN VAN BEPAALDE VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMDE
PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, EN TOT WIJZIGING VAN DE RICHTLIJNEN
89/662/EEG EN 92/118/EEG VAN DE RAAD EN VAN BESCHIKKING 95/408/EG VAN DE RAAD

2004/41/EC

2004 L 157
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2005/52/EC

2005 L 234

01/01/2006

Richtlijn 2005/52/EG van de Commissie van 9 september 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2005/28/EC

2005 L 91

29/01/2006

Richtlijn 2005/28/EG van de Commissie van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en
gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken wat geneesmiddelen voor onderzoek voor
menselijk gebruik betreft en tot vaststelling van de eisen voor vergunningen voor de vervaardiging of
invoer van die geneesmiddelen

2004/17/EC

2004 L 134

31/01/2006

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en
energievoorziening, vervoer en postdiensten

2004/18/EC

2004 L 134

31/01/2006

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten

2005/51/EC

2005 L 257

31/01/2006

Richtlijn 2005/51/EG van de Commissie van 7 september 2005 tot wijziging van bijlage XX bij Richtlijn
2004/17/EG en van bijlage VIII bij Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
betreffende overheidsopdrachten

2005/75/EC

2005 L 323

31/01/2006

Richtlijn 2005/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 houdende
rectificatie van Richtlijn 2004/18/EG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

2005/4/EC

2005 L 19

10/02/2006

Richtlijn 2005/4/EG van de Commissie van 19 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 2001/22/EG tot
vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op de
maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in levensmiddelen

NL

2003/10/EC

2003 L 42

15/02/2006

Richtlĳn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bĳzondere richtlĳn in de zin van
artikel 16, lid 1, van Richtlĳn 89/391/EEG)

2005/6/EC

2005 L 24

16/02/2006

Richtlijn 2005/6/EG van de Commissie van 26 januari 2005 tot wijziging van Richtlijn 71/250/EEG, wat
betreft de weergave en interpretatie van de krachtens Richtlijn 2002/32/EG vereiste analyseresultaten

2005/8/EC

2005 L 27

18/02/2006

Richtlijn 2005/8/EG van de Commissie van 27 januari 2005 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding

2004/8/EC

2004 L 52

21/02/2006

Richtlĳn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de
bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne
energiemarkt en tot wĳziging van Richtlĳn 92/42/EEG

2006/1/EC

2006 L 33

(no date)

2006/14/EC

2006 L 34

28/02/2006

Richtlijn 2006/14/EG van de Commissie van 6 februari 2006 tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn
2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen

Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het
gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
(gecodificeerde versie)

2005/21/EC

2005 L 61

08/03/2006

Richtlijn 2005/21/EG van de Commissie van 7 maart 2005 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de
verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen

2005/12/EC

2005 L 48

11/03/2006

Richtlijn van de Commissie 2005/12/EG van 18 februari 2005 tot wijziging van de bijlagen I en II van
Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke
stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen

2006/11/EC

2006 L 164

(no date)

Richtlijn 2006/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende de
verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de
Gemeenschap worden geloosd (Gecodificeerde versie)

2005/91/EC

2005 L 331

31/03/2006

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 2005/91/EG van de Commissie van 16 december 2005 tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking
tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste
moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek
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2004/23/EC

2004 L 102

07/04/2006

Richtlĳn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrĳgen, testen, bewerken, bewaren en
distribueren van menselĳke weefsels en cellen

2005/39/EC

2005 L 255

20/04/2006

Richtlijn 2005/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 tot wijziging van
Richtlijn 74/408/EEG van de Raad inzake motorvoertuigen, met betrekking tot de zitplaatsen en de
bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen

2005/40/EC

2005 L 255

20/04/2006

Richtlijn 2005/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 tot wijziging van
Richtlijn 77/541/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende veiligheidsgordels en bevestigingssystemen van motorvoertuigen

2005/41/EC

2005 L 255

20/04/2006

Richtlijn 2005/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 tot wijziging van
Richtlijn 76/115/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
betreffende bevestigingspunten voor veiligheidsgordels van motorvoertuigen

2004/22/EC

2004 L 135

30/04/2006

Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende
meetinstrumenten

2004/36/EC

2004 L 143

30/04/2006

Richtlijn 2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de veiligheid
van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap

NL

2004/38/EC

2004 L 158

30/04/2006

Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun
familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen
64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG,
90/365/EEG en 93/96/EEG

2004/48/EC

2004 L 157

30/04/2006

RICHTLIJN 2004/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 29 APRIL 2004
BETREFFENDE DE HANDHAVING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

2004/49/EC

2004 L 164

30/04/2006

RICHTLIJN 2004/49/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 29 april 2004 inzake
de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad
betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG
van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor
het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering
(Spoorwegveiligheidsrichtlijn)

2004/54/EC

2004 L 167

30/04/2006

Richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake
minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet

2005/77/EC

2005 L 296

30/04/2006

Richtlijn 2005/77/EG van de Commissie van 11 november 2005 tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn
2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de
verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke
organismen

2006/35/EC

2006 L 88

30/04/2006

Richtlijn 2006/35/EG van de Commissie van 24 maart 2006 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV
bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2003/20/EC

2003 L 115

09/05/2006

Richtlĳn 2003/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 april 2003 tot wĳziging van Richtlĳn
91/671/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten
betreffende het verplichte gebruik van veiligheidsgordels in voertuigen van minder dan 3,5 ton

2005/30/EC

2005 L 106

17/05/2006

Richtlijn 2005/30/EG van de Commissie van 22 april 2005 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

2004/67/EC

2004 L 127

19/05/2006

Richtlĳn 2004/67/EG van de Raad van 26 april 2004 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de
aardgasvoorziening

2004/25/EC

2004 L 142

20/05/2006

Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het
openbaar overnamebod

2005/31/EC

2005 L 110

20/05/2006

Richtlijn 2005/31/EG van de Commissie van 29 april 2005 tot wijziging van Richtlijn 84/500/EEG van de
Raad wat betreft een verklaring van overeenstemming en prestatiecriteria voor de analysemethode
voor keramische voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

DMI - 01/10/2012
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2005/80/EC

2005 L 303

22/05/2006

Richtlijn 2005/80/EG van de Commissie van 21 november 2005 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan
de technische vooruitgang

2006/47/EC

2006 L 136

(no date)

2005/49/EC

2005 L 194

Richtlijn 2006/47/EG van de Commissie van 23 mei 2006 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden
met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen (Gecodificeerde versie)

30/06/2006

Richtlijn 2005/49/EG van de Commissie van 25 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de
Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van
Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten
betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op hun
aanpassing aan de technische vooruitgang

2006/28/EC

2006 L 65

30/06/2006

Richtlijn 2006/28/EG van de Commissie van 6 maart 2006 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van de
Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) en van
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op
hun aanpassing aan de technische vooruitgang

2006/29/EC

2006 L 70

30/06/2006

Richtlijn 2006/29/EG van de Commissie van 8 maart 2006 tot wijziging van Richtlijn 2000/12/EG van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitsluiting van dan wel de opneming in het
toepassingsgebied van bepaalde instellingen

2005/43/EC

2005 L 164

31/07/2006

Richtlijn 2005/43/EG van de Commissie van 23 juni 2005 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn
68/193/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor
wijnstokken

2005/33/EC

2005 L 191

11/08/2006

Richtlijn 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn
1999/32/EG wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft

2003/72/EC

2003 L 207

18/08/2006

Richtlĳn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese
coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers

2006/67/EC

2006 L 217

(no date)

Richtlijn 2006/67/EG van de Raad van 24 juli 2006 houdende verplichting voor de lidstaten om
minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (Gecodificeerde versie)

2005/61/EC

2005 L 256

31/08/2006

Richtlijn 2005/61/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvoorschriften en de melding
van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen

2005/62/EC

2005 L 256

31/08/2006

Richtlijn 2005/62/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft communautaire normen en specificaties inzake
een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen

2006/65/EC

2006 L 198

01/09/2006

Richtlijn 2006/65/EG van de Commissie van 19 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de
Raad inzake cosmetische producten, met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de
technische vooruitgang

2005/20/EC

2005 L 70

09/09/2006

Richtlijn 2005/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2005 tot wijziging van
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

2003/59/EC

2003 L 226

10/09/2006

Richtlĳn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de
vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en
personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3820/85
van de Raad en Richtlĳn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlĳn 76/914/EEG van de
Raad

2005/83/EC

2005 L 305

30/09/2006

Richtlijn 2005/83/EG van de Commissie van 23 november 2005 tot wijziging van de bijlagen I, VI, VII,
VIII, IX en X bij Richtlijn 72/245/EEG van de Raad betreffende radiostoringen (elektromagnetische
compatibiliteit) door voertuigen, in verband met hun aanpassing aan de technische vooruitgang

2006/17/EC

2006 L 38

01/11/2006

Richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het doneren,
verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen

2006/13/EC

2006 L 32

04/11/2006

Richtlijn 2006/13/EG van de Commissie van 3 februari 2006 tot wijziging van de bijlagen I en II bij
Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in
diervoeding wat dioxinen en dioxineachtige PCB’s betreft

2006/79/EC

2006 L 286

(no date)

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 2006/79/EG van de Raad van 5 oktober 2006 inzake de belastingvrijstellingen die van
toepassing zijn bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder
commercieel karakter (gecodificeerde versie)
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2005/78/EC

2005 L 313

08/11/2006

Richtlijn 2005/78/EG van de Commissie van 14 november 2005 tot uitvoering van Richtlijn
2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de maatregelen tegen de emissie van
verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie
van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren
met elektrische ontsteking, en tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en VI daarbij

2006/51/EC

2006 L 152

08/11/2006

Richtlijn 2006/51/EG van de Commissie van 6 juni 2006 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de technische vooruitgang, van bijlage I bij Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de
Raad en van de bijlagen IV en V bij Richtlijn 2005/78/EG betreffende voorschriften voor het
emissiebeperkingscontrolesysteem voor gebruik in voertuigen en vrijstellingen voor gasmotoren
Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de
emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en
de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende
voertuigmotoren met elektrische ontsteking

2005/55/EC

2005 L 275

09/11/2006

2006/91/EC

2006 L 312

(no date)

2005/64/EC

2005 L 310

15/12/2006

Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de
typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke
nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad

2005/86/EC

2005 L 318

26/12/2006

Richtlijn 2005/86/EG van de Commissie van 5 december 2005 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding, wat
chloorcamfeen betreft

2005/87/EC

2005 L 318

26/12/2006

Richtlijn 2005/87/EG van de Commissie van 5 december 2005 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in diervoeding, wat
lood, fluor en cadmium betreft

2006/125/EC

2006 L 339

(no date)

Richtlijn 2006/125/EG van de Commissie van 5 december 2006 inzake bewerkte voedingsmiddelen
op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (Gecodificeerde versie)

Richtlijn 2006/91/EG van de Raad van 7 november 2006 betreffende de bestrijding van de San
José-schildluis (Gecodificeerde versie)

2006/27/EC

2006 L 66

31/12/2006

Richtlijn 2006/27/EG van de Commissie van 3 maart 2006 tot wijziging, met het oog op aanpassing
aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 93/14/EEG van de Raad betreffende de reminrichting van
twee- of driewielige motorvoertuigen, Richtlijn 93/34/EEG van de Raad betreffende de
voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen, Richtlijn 95/1/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het
maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen, en
Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen of
eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen

2006/48/EC

2006 L 177

31/12/2006

Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de
toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking)

2006/49/EC

2006 L 177

31/12/2006

Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking)

2006/55/EC

2006 L 159

31/12/2006

Richtlijn 2006/55/EG van de Commissie van 12 juni 2006 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn
66/402/EEG van de Raad wat betreft het maximumgewicht van een partij zaaizaad

2006/80/EC

2006 L 362

01/01/2007

Richtlijn 2006/80/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 tot aanpassing van bepaalde richtlijnen
op energiegebied, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

01/01/2007

Richtlijn 2006/81/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 tot aanpassing van Richtlijn 95/17/EG
met betrekking tot het niet vermelden van een of meer ingrediënten op de lijst voor etikettering van
cosmetische producten en van Richtlijn 2005/78/EG met betrekking tot de maatregelen tegen de
emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren, in verband met de toetreding
van Bulgarije en Roemenië

2006/81/EC

2006 L 362

2006/82/EC

2006 L 362

01/01/2007

Richtlijn 2006/82/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 tot aanpassing van Richtlijn 91/321/EEG
inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en van Richtlijn 1999/21/EG
betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik, in verband met de toetreding van Bulgarije en
Roemenië

2006/83/EC

2006 L 362

01/01/2007

Richtlijn 2006/83/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 tot aanpassing van Richtlijn 2002/4/EG
met betrekking tot de registratie van onder Richtlĳn 1999/74/EG van de Raad vallende inrichtingen
waar legkippen worden gehouden, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

DMI - 01/10/2012
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2006/96/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op
het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/97/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/97/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op
het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/98/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/98/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op
het gebied van belastingen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/99/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/99/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op
het gebied van vennootschapsrecht, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/100/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/100/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen
op het gebied van het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek
Bulgarije en Roemenië

2006/101/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/101/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen
73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het vrij verrichten van diensten, in
verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/102/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/102/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 67/548/EEG
inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, in verband met de
toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/103/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen
op het gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/104/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/104/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen
op het gebied van landbouw (veterinaire en fytosanitaire wetgeving), in verband met de toetreding van
Bulgarije en Roemenië

2006/105/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/105/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van de Richtlijnen
73/239/EEG, 74/557/EEG en 2002/83/EG op het gebied van het milieu in verband met de toetreding
van Bulgarije en Roemenië

2006/106/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/106/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 94/80/EG tot
vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij
gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat
waarvan zij de nationaliteit niet bezitten, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/107/EC

2006 L 363

01/01/2007

Richtlijn 2006/107/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van Richtlijn 89/108/EEG
inzake voor menselijke voeding bestemde diepvriesproducten en Richtlijn 2000/13/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede
inzake de daarvoor gemaakte reclame, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

2006/138/EC

2006 L 384

01/01/2007

Richtlijn 2006/138/EG van de Raad van 19 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat
betreft de toepassingsduur van de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde voor
bepaalde diensten die langs elektronische weg worden verricht alsook radio- en
televisieomroepdiensten

2006/2/EC

2006 L 5

06/01/2007

Richtlijn 2006/2/EG van de Commissie van 6 januari 2006 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de
kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels, met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2006/93/EC

2006 L 374

(no date)

Richtlijn 2006/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de
regulering van de exploitatie van de vliegtuigen van bijlage 16 van het Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart, boekdeel I, deel II, hoofdstuk 3, tweede uitgave (1988)
(gecodificeerde versie)

2006/95/EC

2006 L 374

(no date)

Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal
bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (gecodificeerde versie)

2006/115/EC

2006 L 376

(no date)

Richtlijn 2006/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele
eigendom (gecodificeerde versie)
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2006/116/EC

2006 L 372

(no date)

Richtlijn 2006/116/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (gecodificeerde versie)

2004/108/EC

2004 L 390

20/01/2007

Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
en tot intrekking van Richtlijn 89/336/EEG

2004/109/EC

2004 L 390

20/01/2007

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de
handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG

2004/39/EC

2004 L 145

31/01/2007

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten
voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad
en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van
Richtlijn 93/22/EEG van de Raad

2006/31/EC

2006 L 114

31/01/2007

Richtlijn 2006/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot bepaalde
termijnen

2006/73/EC

2006 L 241

31/01/2007

Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te
nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie
van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn

2004/107/EC

2005 L 23

15/02/2007

Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende
arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht

2005/50/EC

2005 L 210

01/03/2007

Richtlijn 2005/50/EG van de Commissie van 11 augustus 2005 betreffende de herindeling van heup-,
knie- en schouderprothesen in het kader van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische
hulpmiddelen

2006/8/EC

2006 L 19

01/03/2007

Richtlijn 2006/8/EG van de Commissie van 23 januari 2006 tot wijziging, met het oog op de
aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlagen II, III en V bij Richtlijn 1999/45/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken
van gevaarlijke preparaten

2006/20/EC

2006 L 48

11/03/2007

Richtlijn 2006/20/EG van de Commissie van 17 februari 2006 tot wijziging van Richtlijn 70/221/EEG
van de Raad betreffende brandstofreservoirs en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van
motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, met het oog op de aanpassing aan de technische
vooruitgang

2005/24/EC

2005 L 78

24/03/2007

Richtlijn 2005/24/EG van de Raad van 14 maart 2005 tot wijziging van Richtlijn 87/328/EEG voor wat
betreft de spermacentra en het gebruik van eicellen en embryo’s afkomstig van raszuivere
fokrunderen

2006/78/EC

2006 L 271

30/03/2007

Richtlijn 2006/78/EG van de Commissie van 29 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de
technische vooruitgang

2006/56/EC

2006 L 182

31/03/2007

Richtlijn 2006/56/EG van de Commissie van 12 juni 2006 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn
93/85/EEG van de Raad betreffende de bestrijding van aardappelringrot

2006/63/EC

2006 L 206

31/03/2007

Richtlijn 2006/63/EG van de Commissie van 14 juli 2006 tot wijziging van de bijlagen II tot en met VII
bij Richtlijn 98/57/EG van de Raad betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.

2005/35/EC

2005 L 255

01/04/2007

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake
verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

2006/22/EC

2006 L 102

01/04/2007

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake
minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr.
3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking
van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

2004/35/EC

2004 L 143

30/04/2007

Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

2006/37/EC

2006 L 94

30/04/2007

Richtlijn 2006/37/EG van de Commissie van 30 maart 2006 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van bepaalde stoffen
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12/06/2007

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke
handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van
Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de
Raad (Richtlijn oneerlijke handelspraktijken)
Richtlijn 2007/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot intrekking van
Richtlijn 71/304/EEG van de Raad betreffende de opheffing van de beperkingen van het vrij verrichten
van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken en van de
gunning van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken door bemiddeling van
agentschappen of filialen

2007/24/EC

2007 L 154

(no date)

2005/65/EC

2005 L 310

15/06/2007

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het
verhogen van de veiligheid van havens

2006/124/EC

2006 L 339

30/06/2007

Richtlijn 2006/124/EG van de Commissie van 5 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 92/33/EEG
van de Raad betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van
groentegewassen, met uitzondering van zaad, en van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad betreffende
het in de handel brengen van groentezaad

2006/127/EC

2006 L 343

30/06/2007

Richtlijn 2006/127/EG van de Commissie van 7 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad met
betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich
ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek

2005/94/EC

2006 L 10

01/07/2007

Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 decembre 2005 betreffende communautaire maatregelen
ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG

2006/72/EC

2006 L 227

01/07/2007

Richtlijn 2006/72/EG van de Commissie van 18 augustus 2006 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen

2007/42/EC

2007 L 172

(no date)

2007/1/EC

2007 L 25

21/08/2007

Richtlijn 2007/1/EG van de Commissie van 29 januari 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de
technische vooruitgang

2006/15/EC

2006 L 38

01/09/2007

Richtlijn 2006/15/EG van de Commissie van 7 februari 2006 tot vaststelling van een tweede lijst van
indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van
de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG

2006/86/EC

2006 L 294

01/09/2007

Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van
ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor
het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen

Richtlijn 2007/42/EG van de Commissie van 29 juni 2007 inzake materialen en voorwerpen van folie
van geregenereerde cellulose, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
(Gecodificeerde versie)

2006/24/EC

2006 L 105

15/09/2007

Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende
de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het
aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare
communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG

2007/17/EC

2007 L 82

23/09/2007

Richtlijn 2007/17/EG van de Commissie van 22 maart 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlagen III en VI aan de
technische vooruitgang

2006/119/EC

2006 L 330

30/09/2007

Richtlijn 2006/119/EG van de Commissie van 27 november 2006 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlĳn 2001/56/EG van het Europees Parlement en
de Raad inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

2006/120/EC

2006 L 330

30/09/2007

Richtlijn 2006/120/EG van de Commissie van 27 november 2006 tot rectificatie en wijziging van
Richtlijn 2005/30/EG tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de
Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen

30/09/2007

Richtlijn 2006/130/EG van de Commissie van 11 december 2006 tot uitvoering van Richtlijn
2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de vaststelling van criteria voor de
vrijstelling van het vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van
levensmiddelen bestemde dieren

2006/130/EC

2006 L 349
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2007/18/EC

2007 L 87

30/09/2007

Richtlijn 2007/18/EG van de Commissie van 27 maart 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG van
het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitsluiting van dan wel de opneming in het
toepassingsgebied van bepaalde instellingen en de behandeling van vorderingen op multilaterale
ontwikkelingsbanken

2005/36/EC

2005 L 255

20/10/2007

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties

2005/44/EC

2005 L 255

20/10/2007

Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende
geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap

2006/77/EC

2006 L 271

20/10/2007

Richtlijn 2006/77/EG van de Commissie van 29 september 2006 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan
organische chloorverbindingen in dierenvoeding

2007/41/EC

2007 L 169

31/10/2007

Richtlijn 2007/41/EG van de Commissie van 28 juni 2007 tot wijziging van een aantal bijlagen bij
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2007/48/EC

2007 L 195

31/10/2007

Richtlijn 2007/48/EG van de Commissie van 26 juli 2007 tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met
betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen
zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

2007/49/EC

2007 L 195

31/10/2007

Richtlijn 2007/49/EG van de Commissie van 26 juli 2007 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad met
betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich
ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek

2007/29/EC

2007 L 139

30/11/2007

Richtlijn 2007/29/EG van de Commissie van 30 mei 2007 tot wijziging van Richtlijn 96/8/EG wat
betreft de etikettering, het adverteren en het te verkoop aanbieden van voedingsmiddelen die zijn
bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering

2005/68/EC

2005 L 323

10/12/2007

Richtlijn 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 betreffende
herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van
Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG

2006/114/EC

2006 L 376

(no date)

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake
misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie)

2005/56/EC

2005 L 310

15/12/2007

Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen

2005/60/EC

2005 L 309

15/12/2007

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme

2006/70/EC

2006 L 204

15/12/2007

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van
uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft
de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor
vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer
beperkte financiële activiteiten

2004/113/EC

2004 L 373

21/12/2007

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en
diensten

2006/142/EC

2006 L 368

23/12/2007

Richtlijn 2006/142/EG van de Commissie van 22 december 2006 tot wijziging van bijlage III bis bij
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, die de lijst bevat van de ingrediënten
die in elk geval op de etikettering van levensmiddelen moeten worden vermeld

2007/75/EC

2007 L 346

(no date)

Richtlijn 2007/75/EG van de Raad van 20 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat
betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven

2006/69/EC

2006 L 221

31/12/2007

Richtlijn 2006/69/EG van de Raad van 24 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft
bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de btw-heffing en ter bestrijding van de
belastingfraude en -ontwijking en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen

2006/140/EC

2006 L 414

31/12/2007

Richtlijn 2006/140/EG van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG
van het Europees Parlement en de Raad teneinde sulfurylfluoride als werkzame stof in bijlage I van
die richtlijn op te nemen
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2006/141/EC

2006 L 401

31/12/2007

Richtlijn 2006/141/EG van de Commissie van 22 december 2006 inzake volledige zuigelingenvoeding
en opvolgzuigelingenvoeding en tot wijziging van Richtlijn 1999/21/EG

2007/67/EC

2007 L 305

31/12/2007

Richtlijn 2007/67/EG van de Commissie van 22 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2006/50/EC

2006 L 142

01/01/2008

Richtlijn 2006/50/EG van de Commissie van 29 mei 2006 houdende wijziging van de bijlagen IVA en
IVB van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt
brengen van biociden

2006/112/EC

2006 L 347

01/01/2008

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

2007/10/EC

2007 L 63

01/01/2008

Richtlijn 2007/10/EG van de Commissie van 21 februari 2007 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
92/119/EEG van de Raad wat betreft de in een beschermingsgebied te nemen maatregelen na een
uitbraak van de vesiculaire varkensziekte

2006/40/EC

2006 L 161

04/01/2008

Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies
van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG
van de Raad

2007/22/EC

2007 L 101

18/01/2008

Richtlijn 2007/22/EG van de Commissie van 17 april 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen IV en VI aan
de technische vooruitgang

2007/4/EC

2007 L 28

02/02/2008

Richtlijn 2007/4/EG van de Commissie van 2 februari 2007 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de
kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2006/52/EC

2006 L 204

15/02/2008

Richtlijn 2006/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn
95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en
Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt

2008/1/EC

2008 L 24

(no date)

Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie)

2008/2/EC

2008 L 24

(no date)

Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende het
zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie)

2008/5/EC

2008 L 27

(no date)

Richtlijn 2008/5/EG van de Commissie van 30 januari 2008 betreffende de vermelding op het etiket
van bepaalde levensmiddelen van andere verplichte gegevens dan die waarin Richtlijn 2000/13/EG
van het Europees Parlement en de Raad voorziet (Gecodificeerde versie)

2005/89/EC

2006 L 33

24/02/2008

Richtlijn 2005/89/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 inzake
maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te
waarborgen

2007/20/EC

2007 L 94

29/02/2008

Richtlijn 2007/20/EG van de Commissie van 3 april 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde dichlofluanide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2007/14/EC

2007 L 69

08/03/2008

Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete
uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de
handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

2007/54/EC

2007 L 226

18/03/2008

Richtlijn 2007/54/EG van de Commissie van 29 augustus 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III
aan de technische vooruitgang

2008/10/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/11/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlĳn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan
het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, wat de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
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2008/12/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, met betrekking
tot de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden

2008/19/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlĳn 2002/83/EG betreffende levensverzekering, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/20/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden
betreft

2008/21/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 91/675/EEG van de Raad tot oprichting van een Europees Comité voor verzekeringen en
bedrijfspensioenen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/22/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende
instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, wat de aan
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/23/EC

2008 L 76

(no date)

Richtlijn 2008/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2006/49/EG inzake de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en
kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/24/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2006/48/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van
kredietinstellingen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/25/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen,
verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat, wat de aan
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/26/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/27/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in
het milieu, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/28/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen
inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten, en tot wijziging van Richtlijn
92/42/EEG van de Raad en van Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en
de Raad, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/29/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2001/83/EG tot invoering van een communautaire code voor geneesmiddelen voor menselijk
gebruik, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/30/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde
jaarrekeningen, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/31/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden, wat de aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/32/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het
waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/33/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft

DMI - 01/10/2012

59/82

Internemarktrichtlijnen die op 01.10.2012 waren goedgekeurd, gerangschikt naar uiterste
omzettingsdatum

N°

OJ

Transposition
delay

2008/34/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), wat de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/35/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/36/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 92/49/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, wat
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

2008/37/EC

2008 L 81

(no date)

Richtlijn 2008/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2005/68/EG betreffende herverzekering, wat de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden betreft

2007/16/EC

2007 L 79

23/03/2008

Richtlijn 2007/16/EG van de Commissie van 19 maart 2007 tot uitvoering van Richtlijn 85/611/EEG
van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde
instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat de verduidelijking van bepaalde
definities betreft

2007/15/EC

2007 L 75

04/04/2008

Richtlijn 2007/15/EG van de Commissie van 14 maart 2007 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
74/483/EEG van de Raad betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen, met het
oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang

2006/68/EC

2006 L 264

15/04/2008

Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van
Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap,
alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal
Richtlijn 2008/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot wijziging van
Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia
(elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG)

NL

2008/46/EC

2008 L 114

(no date)

2006/21/EC

2006 L 102

01/05/2008

Richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende het
beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 2004/35/EG

2006/88/EC

2006 L 328

01/05/2008

Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften
voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van
bepaalde ziekten bij waterdieren

2007/19/EC

2007 L 91

01/05/2008

Richtlijn 2007/19/EG van de Commissie van 30 maart 2007 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG
inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen en Richtlijn 85/572/EEG van de Raad tot vaststelling van de lijst van de simulatiestoffen
waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen van materialen
en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen

2006/32/EC

2006 L 114

17/05/2008

Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende
energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn
93/76/EEG van de Raad

2007/68/EC

2007 L 310

31/05/2008

Richtlijn 2007/68/EG van de Commissie van 27 november 2007 tot wijziging van bijlage III bis bij
Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad wat bepaalde voedselingrediënten
betreft

2006/121/EC

2006 L 396

01/06/2008

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging
van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en
beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

2006/38/EC

2006 L 157

10/06/2008

Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van
Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

2007/53/EC

2007 L 226

19/06/2008

Richtlijn 2007/53/EG van de Commissie van 29 augustus 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

DMI - 01/10/2012
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2006/42/EC

2006 L 157

29/06/2008

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines
en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

2006/43/EC

2006 L 157

29/06/2008

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG
van de Raad

2007/34/EC

2007 L 155

05/07/2008

Richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van 14 juni 2007 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de technische vooruitgang, van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad betreffende het toegestane
geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen

2008/60/EC

2008 L 158

(no date)

Richtlijn 2008/60/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van specifieke
zuiverheidseisen voor zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (Gecodificeerde
versie)

NL

2008/61/EC

2008 L 158

(no date)

Richtlijn 2008/61/EG van de Commissie van 17 juni 2008 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde
schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of
wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde
beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht
(Gecodificeerde versie)

2007/35/EC

2007 L 157

09/07/2008

Richtlijn 2007/35/EG van de Commissie van 18 juni 2007 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de technische vooruitgang, van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van
verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

2008/54/EC

2008 L 162

(no date)

Richtlijn 2008/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot wijziging van
Richtlijn 95/50/EG van de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg op het gebied van de aan de Commissie verleende
uitvoeringsbevoegdheden

2008/63/EC

2008 L 162

(no date)

Richtlijn 2008/63/EG van de Commissie van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten
van telecommunicatie-eindapparatuur (Gecodificeerde versie)
Richtlijn 2005/47/EG van de Raad van 18 juli 2005 betreffende de overeenkomst tussen de
Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers
(ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die
interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten

2005/47/EC

2005 L 195

27/07/2008

2008/38/EC

2008 L 62

(no date)

2008/53/EC

2008 L 117

01/08/2008

Richtlijn 2008/53/EG van de Commissie van 30 april 2008 tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn
2006/88/EG van de Raad wat betreft voorjaarsviremie van de karper (SVC)

2007/38/EC

2007 L 184

06/08/2008

Richtlijn 2007/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitrusting
met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven vrachtwagens

2006/54/EC

2006 L 204

15/08/2008

Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in
arbeid en beroep (herschikking)

2008/14/EC

2008 L 42

16/08/2008

Richtlijn 2008/14/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische
vooruitgang

2008/72/EC

2008 L 205

(no date)

Richtlijn 2008/72/EG van de Raad van 15 juli 2008 betreffende het in de handel brengen van
teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad (Gecodificeerde versie)

2008/71/EC

2008 L 213

(no date)

Richtlijn 2008/71/EG van de Raad van 15 juli 2008 met betrekking tot de identificatie en de registratie
van varkens (Gecodificeerde versie)

2007/61/EC

2007 L 258

31/08/2008

Richtlijn 2007/61/EG van de Raad van 26 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG
inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde
verduurzaamde melk

2008/64/EC

2008 L 168

31/08/2008

Richtlijn 2008/64/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 2008/38/EG van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van
bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (Gecodificeerde versie)
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NL

2006/46/EC

2006 L 224

05/09/2008

Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening,
86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening
en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen

2006/66/EC

2006 L 266

26/09/2008

Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake
batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn
91/157/EEG

2008/65/EC

2008 L 168

30/09/2008

Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG
betreffende het rijbewijs

2008/42/EC

2008 L 93

04/10/2008

Richtlijn 2008/42/EG van de Commissie van 3 april 2008 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan
de technische vooruitgang

2008/84/EC

2008 L 253

(no date)

2007/45/EC

2007 L 247

11/10/2008

Richtlijn 2007/45/EG Van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling
van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de
Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van
de Raad

Richtlijn 2008/84/EG van de Commissie van 27 augustus 2008 tot vaststelling van specifieke
zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen
(Gecodificeerde versie)

2008/49/EC

2008 L 109

20/10/2008

Richtlijn 2008/49/EG van de Commissie van 16 april 2008 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
2004/36/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de criteria voor het
uitvoeren van platforminspecties van luchtvaartuigen die gebruik maken van luchthavens in de
Gemeenschap

2007/69/EC

2007 L 312

31/10/2008

Richtlijn 2007/69/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG
van het Europees Parlement en de Raad teneinde difethialon als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2007/70/EC

2007 L 312

31/10/2008

Richtlijn 2007/70/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG
van het Europees Parlement en de Raad teneinde koolstofdioxide als werkzame stof in bijlage I bij
die richtlijn op te nemen

2008/83/EC

2008 L 219

31/10/2008

Richtlijn 2008/83/EG van de Commissie van 13 augustus 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG
houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat betreft
de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste
moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

2008/94/EC

2008 L 283

(no date)

Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (Gecodificeerde versie)

2008/92/EC

2008 L 298

(no date)

Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende een
communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor
industriële eindverbruikers (herschikking)

2008/95/EC

2008 L 299

(no date)

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie)

2007/74/EC

2007 L 346

01/12/2008

Richtlijn 2007/74/EG van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting
over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers
komende uit derde landen
Richtlijn 2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging
van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de
Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen
van biociden

2007/47/EC

2007 L 247

21/12/2008

2008/106/EC

2008 L 323

(no date)

2006/117/EUR

2006 L 337

25/12/2008

Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op
overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof

2006/87/EC

2006 L 389

30/12/2008

Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling
van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van
de Raad

DMI - 01/10/2012

Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake het
minimum opleidingsniveau van zeevarenden (herschikking)
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2006/137/EC

2006 L 389

30/12/2008

Richtlijn 2006/137/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake
wijziging van Richtlijn 2006/87/EG inzake vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenvaartschepen

2008/59/EC

2008 L 166

30/12/2008

Richtlijn 2008/59/EG van de Raad van 12 juni 2008 tot aanpassing van Richtlijn 2006/87/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en
Roemenië

2008/87/EC

2008 L 255

30/12/2008

Richtlijn 2008/87/EG van de Commissie van 22 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG
van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen

NL

2007/63/EC

2007 L 300

31/12/2008

Richtlijn 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 tot wijziging van
Richtlijn 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte
opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze
vennootschappen

2007/72/EC

2009 L 239

31/12/2008

Richtlijn van de Commissie 2007/72/EG van 13 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG
van de Raad wat betreft de opneming van de soort Galega orientalis Lam.

2008/7/EC

2008 L 46

31/12/2008

Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het
bijeenbrengen van kapitaal

2008/13/EC

2008 L 76

31/12/2008

Richtlijn 2008/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot intrekking van
Richtlijn 84/539/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake de elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van de
diergeneeskunde

2008/109/EC

2008 L 319

31/12/2008

Richtlijn 2008/109/EG van de Commissie van 28 november 2008 tot wijziging van bijlage IV bij
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2008/8/EC

2008 L 44

01/01/2009

Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat
betreft de plaats van een dienst

2008/97/EC

2008 L 318

01/01/2009

Richtlijn 2008/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van
Richtlijn 96/22/EG van de Raad betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van
bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking,
alsmede van β-agonisten

2008/74/EC

2008 L 192

02/01/2009

Richtlijn 2008/74/EG van de Commissie van 18 juli 2008 tot wijziging, wat de typegoedkeuring van
motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en
Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie betreft, van Richtlijn 2005/55/EG van
het Europees Parlement en de Raad en van Richtlijn 2005/78/EG

2008/103/EC

2008 L 327

05/01/2009

Richtlijn 2008/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging
van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, inzake
het op de markt brengen van batterijen en accu's

2009/148/EC

2009 L 330

(no date)

Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de
bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk

2008/124/EC

2008 L 340

(no date)

Richtlijn 2008/124/EG van de Commissie van 18 december 2008 waarbij de handel in zaaizaad van
sommige soorten groenvoedergewassen, oliehoudende planten en vezelgewassen wordt beperkt tot
zaaizaad dat officieel als „basiszaad” of als „gecertificeerd zaad” is goedgekeurd (Gecodificeerde
versie)

2008/128/EC

2009 L 6

(no date)

Richtlijn 2008/128/EG van de Commissie van 22 december 2008 houdende vaststelling van
bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt
(Gecodificeerde versie)

2006/118/EC

2006 L 372

16/01/2009

Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand

2008/15/EC

2008 L 42

31/01/2009

Richtlijn 2008/15/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde clothianidine als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2008/16/EC

2008 L 42

31/01/2009

Richtlijn 2008/16/EG van de Commissie van 15 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde etofenprox als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen
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2008/119/EC

2009 L 10

(no date)

Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie)

2008/121/EC

2009 L 19

(no date)

Richtlijn 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 inzake
textielbenamingen (Herschikking)

2008/82/EC

2008 L 202

20/02/2009

Richtlijn 2008/82/EG van de Commissie van 30 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 2008/38/EG wat
betreft diervoeders ter ondersteuning van de nierfunctie bij chronische nierinsufficiëntie

2008/39/EC

2008 L 63

07/03/2009

Richtlijn 2008/39/EG van de Commissie van 6 maart 2008 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG
inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te
komen

2008/120/EC

2009 L 47

(no date)

2007/44/EC

2007 L 247

21/03/2009

Richtlijn 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging van
Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en
2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van
verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

2008/75/EC

2008 L 197

31/03/2009

Richtlijn 2008/75/EG van de Commissie van 24 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde kooldioxide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2008/78/EC

2008 L 198

31/03/2009

Richtlijn 2008/78/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde propiconazool als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2008/81/EC

2008 L 201

31/03/2009

Richtlijn 2008/81/EG van de Commissie van 29 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde difenacum als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2008/86/EC

2008 L 239

31/03/2009

Richtlijn 2008/86/EG van de Commissie van 5 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde tebuconazool als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2009/7/EC

2009 L 40

31/03/2009

Richtlijn 2009/7/EG van de Commissie van 10 februari 2009 tot wijziging van de bijlagen I, II, IV en V
bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2008/76/EC

2008 L 198

01/04/2009

Richtlijn 2008/76/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake ongewenste stoffen in dierenvoeding

2008/43/EC

2008 L 94

05/04/2009

Richtlijn 2008/43/EG van de Commissie van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de
identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn
93/15/EEG van de Raad

2008/88/EC

2008 L 256

14/04/2009

Richtlijn 2008/88/EG van de Commissie van 23 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III
aan de technische vooruitgang

2007/46/EC

2007 L 263

29/04/2009

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling
van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van
systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
(Kaderrichtlijn)

2007/2/EC

2007 L 108

15/05/2009

Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van
een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)

2009/34/EC

2009 L 106

(no date)

Richtlijn 2009/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende voor
meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (Herschikking)

2009/35/EC

2009 L 109

(no date)

Richtlijn 2009/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende stoffen
die kunnen worden toegevoegd aan geneesmiddelen om deze te kleuren (Herschikking)

2009/24/EC

2009 L 111

(no date)

Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de
rechtsbescherming van computerprogramma's (Gecodificeerde versie)

2009/47/EC

2009 L 116

(no date)

Richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat
verlaagde btw-tarieven betreft

DMI - 01/10/2012

NL

Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter
bescherming van varkens (Gecodificeerde versie)
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NL
Richtlijn 2007/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 tot wijziging van
Richtlijn 91/440/EEG van de Raad betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de
Gemeenschap, en van Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de
toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van
spoorweginfrastructuur

2007/58/EC

2007 L 315

04/06/2009

2009/23/EC

2009 L 122

(no date)

Richtlijn 2009/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende
niet-automatische weegwerktuigen (Gecodificeerde versie)

2009/39/EC

2009 L 124

(no date)

Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor
bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (Herschikking)

2009/41/EC

2009 L 125

(no date)

Richtlijn 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake het ingeperkte
gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (Herschikking)

2009/56/EC

2009 L 150

(no date)

Richtlijn 2009/56/EG van de Commissie van 12 juni 2009 tot rectificatie, met betrekking tot de
omzettingsdatum, van Richtlijn 2008/126/EG tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

2007/71/EC

2007 L 329

15/06/2009

Richtlijn 2007/71/EG van de Commissie van 13 december 2007 houdende wijziging van bijlage II van
Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

2009/32/EC

2009 L 141

(no date)

Richtlijn 2009/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij
de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (Herschikking)

2009/40/EC

2009 L 141

(no date)

Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (Herschikking)

2008/62/EC

2008 L 162

30/06/2009

Richtlijn 2008/62/EG van de Commissie van 20 juni 2008 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen
voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben
aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden
bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en
rassen

2008/68/EC

2008 L 260

30/06/2009

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het
vervoer van gevaarlijke goederen over land

2008/77/EC

2008 L 198

30/06/2009

Richtlijn 2008/77/EG van de Commissie van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde thiamethoxam als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2008/79/EC

2008 L 2000

30/06/2009

Richtlijn 2008/79/EG van de Commissie van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde IPBC als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2008/80/EC

2008 L 200

30/06/2009

Richtlijn 2008/80/EG van de Commissie van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde het kaliumzout van cyclohexylhydroxydiazen-1-oxide
(K-HDO) als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2008/85/EC

2008 L 239

30/06/2009

Richtlijn 2008/85/EG van de Commissie van 5 september 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde thiabendazool als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2008/126/EC

2009 L 32

30/06/2009

Richtlijn 2009/126/EG van de Commissie van 19 december 2008 tot wijziging van Richtlijn
2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften
voor binnenschepen

2009/14/EC

2009 L 68

30/06/2009

Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van
Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft

2009/46/EC

2009 L 109

30/06/2009

Richtlijn 2009/46/EG van de Commissie van 24 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor
binnenschepen

2009/55/EC

2009 L 145

(no date)

Richtlijn 2009/55/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de belastingvrijstellingen bij definitief
binnenbrengen uit een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren (Gecodificeerde versie)
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2009/8/EC

2009 L 40

01/07/2009

Richtlijn 2009/8/EG van de Commissie van 10 februari 2009 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft maximumwaarden voor niet te
voorkomen versleping van coccidiostatica en histomonostatica naar niet-doeldiervoeders

2008/123/EC

2008 L 340

08/07/2009

Richtlijn 2008/123/EG van de Commissie van 18 december 2008 tot wijziging van Richtlijn
76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de
bijlagen II en VII aan de technische vooruitgang

2009/45/EC

2009 L 163

(no date)

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake
veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (Herschikking)

2009/54/EC

2009 L 164

(no date)

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de
exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking)

2007/36/EC

2007 L 184

03/08/2009

Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de
uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

2009/6/EC

2009 L 36

05/08/2009

Richtlijn 2009/6/EG van de Commissie van 4 februari 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de
technische vooruitgang

2009/58/EC

2009 L 198

(no date)

Richtlijn 2009/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
sleepinrichting en de achteruitrijinrichting van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen
(Gecodificeerde versie)

2009/59/EC

2009 L 198

(no date)

Richtlijn 2009/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie)

2009/60/EC

2009 L 198

(no date)

Richtlijn 2009/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de door de
constructie bepaalde maximumsnelheid en de laadplatforms van landbouw- of bosbouwtrekkers op
wielen (Gecodificeerde versie)

2009/62/EC

2009 L 198

(no date)

Richtlijn 2009/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of driewielige motorvoertuigen (Gecodificeerde
versie)

2009/66/EC

2009 L 201

(no date)

Richtlijn 2009/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
stuurinrichting van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie)

2009/76/EC

2009 L 201

(no date)

Richtlijn 2009/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het
geluidsniveau op oorhoogte van bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
(Gecodificeerde versie)

2009/79/EC

2009 L 201

(no date)

Richtlijn 2009/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het
beveiligingssysteem voor passagiers van motorvoertuigen op twee wielen (Gecodificeerde versie)

2009/80/EC

2009 L 202

(no date)

Richtlijn 2009/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie
wielen (Gecodificeerde versie)

2009/61/EC

2009 L 203

(no date)

Richtlijn 2009/61/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
(Gecodificeerde versie)

2009/68/EC

2009 L 203

(no date)

Richtlijn 2009/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
onderdeelgoedkeuring van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van landbouw- en
bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie)

2009/9/EC

2009 L 44

06/09/2009

2009/63/EC

2009 L 214

(no date)

Richtlijn 2009/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende bepaalde
onderdelen en eigenschappen van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)

2009/64/EC

2009 L 216

(no date)

Richtlijn 2009/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door landbouw- of bosbouwtrekkers
(elektromagnetische compatibiliteit)

2009/67/EC

2009 L 222

(no date)

Richtlijn 2009/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
installatie van de verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op twee- of driewielige motorvoertuigen

DMI - 01/10/2012

NL

Richtlijn 2009/9/EG van de Commissie van 10 februari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van
het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
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2009/78/EC

2009 L 231

(no date)

2009/19/EC

2009 L 70

01/10/2009

Richtlijn 2009/19/EG van de Commissie van 12 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 72/245/EEG van
de Raad betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit),
met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang

2008/89/EC

2008 L 257

15/10/2009

Richtlijn 2008/89/EG van de Commissie van 24 september 2008 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de
installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

NL
Directive 2009/78/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on stands for
two-wheel motor vehicles

2009/101/EC

2009 L 258

(no date)

Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot
het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen
in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel
van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen
gelijkwaardig te maken

2009/102/EC

2009 L 258

(no date)

Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het
vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

2009/100/EC

2009 L 259

(no date)

Richtlijn 2009/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake de
wederzijdse erkenning van scheepsattesten voor binnenschepen

2009/57/EC

2009 L 261

(no date)

Richtlijn 2009/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

2009/75/EC

2009 L 261

(no date)

Richtlijn 2009/75/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven)

2009/104/EC

2009 L 260

(no date)

Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van
arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG)

2009/103/EC

2009 L 263

(no date)

Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende
de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van
motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid

2009/105/EC

2009 L 264

(no date)

Richtlijn 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake
drukvaten van eenvoudige vorm

2008/47/EC

2008 L 96

29/10/2009

Richtlijn 2008/47/EG van de Commissie van 8 april 2008 tot wijziging, met het oog op de aanpassing
aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols

2009/114/EC

2009 L 274

(no date)

Richtlijn 2009/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging
van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare
pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te
stellen frequentiebanden

2008/100/EC

2008 L 285

31/10/2009

Richtlijn 2008/100/EG van de Commissie van 28 oktober 2008 tot wijziging van Richtlijn 90/496/EEG
van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities

2007/64/EC

2007 L 319

01/11/2009

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende
betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG,
2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG

2009/36/EC

2009 L 98

15/11/2009

Richtlijn 2009/36/EG van de Commissie van 16 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2007/60/EC

2007 L 288

26/11/2009

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling
en beheer van overstromingsrisico’s

30/11/2009

Richtlijn 2009/118/EG van de Commissie van 9 september 2009 tot wijziging van de bijlagen II tot en
met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2009/118/EC

2009 L 239
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2009/132/EC

2009 L 292

(no date)

2007/59/EC

2007 L 315

04/12/2009

2009/133/EC

2009 L 310

(no date)

2007/65/UE

2007 L 332

19/12/2009

Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van
Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten

2007/66/EC

2007 L 335

20/12/2009

Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van
de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de
doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten

2006/123/EC

2006 L 376

28/12/2009

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende
diensten op de interne markt

2009/22/EC

2009 L 110

(no date)

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen
staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Gecodificeerde
versie)

2009/157/EC

2009 L 323

(no date)

Richtlijn 2009/157/EG van de Raad van 30 november 2009 betreffende raszuivere fokrunderen

2009/3/EC

2009 L 114

31/12/2009

Richtlijn 2009/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van
Richtlijn 80/181/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
op het gebied van de meeteenheden

NL
Richtlijn 2009/132/EG van de Raad van 19 oktober 2009 houdende bepaling van de werkingssfeer
van artikel 143, onder b) en c), van Richtlijn 2006/112/EG met betrekking tot de vrijstelling van de
belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen
Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de
certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de
Gemeenschap besturen
Richtlijn 2009/133/EG van de Raad van 19 oktober 2009 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statutaire
zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat

2009/4/EC

2009 L 21

31/12/2009

Richtlijn 2009/4/EG van de Commissie van 23 januari 2009 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding
van manipulatie van tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG)
nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad

2009/5/EC

2009 L 29

31/12/2009

Richtlijn 2009/5/EG van de Commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van
het Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de
Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer

2009/29/EC

2009 L 140

31/12/2009

Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van
Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de
Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden

2009/97/EC

2009 L 202

31/12/2009

Richtlijn 2009/97/EG van de Commissie van 3 augustus 2009 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn
2002/53/EG respectievelijk Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, wat betreft de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

2009/159/UE

2009 L 336

31/12/2009

Richtlijn 2009/159/EU van de Commissie van 16 december 2009 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn
76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2008/9/EC

2008 L 44

01/01/2010

Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor
de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan
belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

01/01/2010

Richtlijn 2008/73/EG van de Raad van 15 juli 2008 tot vereenvoudiging van de procedures voor het
opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied en tot wijziging
van de Richtlijnen 64/432/EEG, 77/504/EEG, 88/407/EEG, 88/661/EEG, 89/361/EEG, 89/556/EEG,
90/426/EEG, 90/427/EEG, 90/428/EEG, 90/429/EEG, 90/539/EEG, 91/68/EEG, 91/496/EEG,
92/35/EEG, 92/65/EEG, 92/66/EEG, 92/119/EEG, 94/28/EG en 2000/75/EG, Beschikking
2000/258/EG en de Richtlijnen 2001/89/EG, 2002/60/EG en 2005/94/EG

2008/73/EC

2008 L 219
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NL

2008/117/EC

2009 L 14

01/01/2010

Richtlijn 2008/117/EG van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding
van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

2008/118/EC

2009 L 9

01/01/2010

Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake
accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG

2007/23/EC

2007 L 154

04/01/2010

Richtlijn 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de
handel brengen van pyrotechnische artikelen

2009/142/EC

2009 L 330

(no date)

Richtlijn 2009/142/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende
gastoestellen

2009/158/EC

2009 L 343

(no date)

Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke
voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van
pluimvee en broedeieren

2008/101/EC

2009 L 8

02/02/2010

Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging
van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

2009/1/EC

2009 L 9

03/02/2010

Richtlijn 2009/1/EG van de Commissie van 7 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2005/64/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake
herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, met het oog op de aanpassing
aan de technische vooruitgang

2009/10/EC

2009 L 44

13/02/2010

Richtlijn 2009/10/EG van de Commissie van 13 februari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2008/84/EG tot
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen

2009/144/EC

2010 L 127

(no date)

2009/87/EC

2009 L 198

20/02/2010

Richtlijn 2009/87/EG van de Commissie van 29 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde indoxacarb als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2009/88/EC

2009 L 199

20/02/2010

Richtlijn 2009/88/EG van de Commissie van 30 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde thiacloprid als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

Richtlijn 2009/144/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende
bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

2010/1/UE

2010 L 7

28/02/2010

Richtlijn 2010/1/EU van de Commissie van 8 januari 2010 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij
Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen

2008/90/EC

2008 L 267

31/03/2010

Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 betreffende het in de handel brengen van
teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt
(Herschikking)

2008/112/EC

2008 L 345

01/04/2010

Richtlijn 2008/112/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging
van de Richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de Richtlijnen
2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te
passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels

2009/120/EC

2009 L 242

05/04/2010

Richtlijn 2009/120/EG van de Commissie van 14 september 2009 tot wijziging van Richtlijn
2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair wetboek
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, wat geneesmiddelen voor geavanceerde
therapie betreft

2009/26/EC

2009 L 113

06/04/2010

Richtlijn 2009/26/EG van de Commissie van 6 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de
Raad inzake uitrusting van zeeschepen

2010/23/UE

2010 L 72

(no date)

Richtlijn 2010/23/EU van de Raad van 16 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft
een facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde
fraudegevoelige diensten

2009/129/EC

2009 L 267

15/04/2010

Richtlijn 2009/129/EG van de Commissie van 9 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang
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2009/130/EC

2009 L 268

15/04/2010

Richtlijn 2009/130/EG van de Commissie van 12 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2006/25/EC

2006 L 114

27/04/2010

Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan risico's van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn
in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

2009/108/EC

2009 L 213

30/04/2010

Richtlijn 2009/108/EG van de Commissie van 17 augustus 2009 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen

2009/134/EC

2009 L 282

01/05/2010

Richtlijn 2009/134/EG van de Commissie van 28 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de
technische vooruitgang

2010/13/UE

2010 L 95

(no date)

87/372/EEC

1987 L 196

09/05/2010

Richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een gecoördineerde invoering van
openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap
beschikbaar te stellen frequentiebanden

2009/107/EC

2009 L 262

14/05/2010

Richtlijn 2009/107/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging
van Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de markt brengen van biociden in verband met de verlenging
van bepaalde termijnen

2009/139/EC

2009 L 322

(no date)

Richtlijn 2009/139/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de
voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen

2008/48/EC

2008 L 133

11/06/2010

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake
kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad

2008/50/EC

2008 L 152

11/06/2010

Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

2009/149/EC

2009 L 313

18/06/2010

Richtlijn 2009/149/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn
2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft gemeenschappelijke
veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van
ongevallen

2007/33/EC

2007 L 156

30/06/2010

Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007 betreffende de bestrijding van het
aardappelcysteaaltje en houdende intrekking van Richtlijn 69/465/EEG

2007/43/EC

2007 L 182

30/06/2010

Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de
bescherming van vleeskuikens

NL

Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de
coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het
aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten)

2009/74/EC

2009 L 166

30/06/2010

Richtlijn 2009/74/EG van de Commissie van 26 juni 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG,
66/402/EEG, 2002/55/EG en 2002/57/EG wat betreft de botanische namen van planten, de
wetenschappelijke namen van andere organismen en bepaalde bijlagen bij de Richtlijnen
66/401/EEG, 66/402/EEG en 2002/57/EG in het licht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke
en technische kennis

2009/84/EC

2009 L 197

30/06/2010

Richtlijn 2009/84/EG van de Commissie van 28 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde sulfurylfluoride als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2009/85/EC

2009 L 198

30/06/2010

Richtlijn 2009/85/EG van de Commissie van 29 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde cumatetralyl als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2009/86/EC

2009 L 198

30/06/2010

Richtlijn 2009/86/EG van de Commissie van 29 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde fenpropimorf als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2009/92/EC

2009 L 201

30/06/2010

Richtlijn 2009/92/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde bromadiolon als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2009/93/EC

2009 L 201

30/06/2010

Richtlijn 2009/93/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde alfachloralose als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen
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2009/99/EC

2009 L 203

30/06/2010

Richtlijn 2009/99/EG van de Commissie van 4 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde chloorfacinon als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2010/16/UE

2010 L 60

30/06/2010

Richtlijn 2010/16/EU van de Commissie van 9 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG van
het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de uitsluiting van een bepaalde instelling van het
toepassingsgebied

2009/141/EC

2009 L 308

01/07/2010

Richtlijn 2009/141/EG van de Commissie van 23 november 2009 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan arseen,
theobromine, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. en Abrus precatorius L. betreft

2008/105/EC

2008 L 348

13/07/2010

Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de
Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot
wijziging van Richtlijn 2000/60/EG

2008/57/EC

2008 L 191

19/07/2010

Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)

2009/131/EC

2009 L 273

19/07/2010

Richtlijn 2009/131/EG van de Commissie van 16 oktober 2009 tot wijziging van bijlage VII bij Richtlijn
2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap

2008/51/EC

2008 L 179

28/07/2010

Richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 tot wijziging van
Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben
van wapens

2009/156/EC

2010 L 192

(no date)

Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelĳke
voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen

2009/164/UE

2009 L 344

15/08/2010

Richtlijn 2009/164/EU van de Commissie van 22 december 2009 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten

2009/89/EC

2009 L 199

31/08/2010

Richtlijn 2009/89/EG van de Commissie van 30 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde stikstof als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2009/91/EC

2009 L 201

31/08/2010

Richtlijn 2009/91/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde dinatriumtetraboraat als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2009/94/EC

2009 L 201

31/08/2010

Richtlijn 2009/94/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde boorzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2009/95/EC

2009 L 201

31/08/2010

Richtlijn 2009/95/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt als werkzame stof
in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2009/96/EC

2009 L 201

31/08/2010

Richtlijn 2009/96/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde dinatriumoctaboraat (tetrahydraat) als werkzame stof in
bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2009/98/EC

2009 L 203

31/08/2010

Richtlijn 2009/98/EG van de Commissie van 4 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde booroxide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2010/5/UE

2010 L 36

31/08/2010

Richtlijn 2010/5/EU van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde acroleïne als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2010/3/UE

2010 L 29

01/09/2010

Richtlijn 2010/3/EU van de Commissie van 1 februari 2010 tot wijziging, met het oog op aanpassing
aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen III en VI bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad
inzake cosmetische producten

2010/4/UE

2010 L 36

01/09/2010

Richtlijn 2010/4/EU van de Commissie van 8 februari 2010 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn
76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2009/112/EC

2009 L 223

15/09/2010

Richtlijn 2009/112/EG van de Commissie van 25 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG
van de Raad betreffende het rijbewijs

DMI - 01/10/2012
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2009/113/EC

2009 L 223

15/09/2010

Richtlijn 2009/113/EG van de Commissie van 25 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn
2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

2009/121/EC

2009 L 242

15/09/2010

Richtlijn 2009/121/EG van de Commissie van 14 september 2009 tot wijziging van de bijlagen I en V
bij Richtlijn 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen met het
oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang

NL

2009/122/EC

2009 L 242

15/09/2010

Richtlijn 2009/122/EG van de Commissie van 14 september 2009 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de
kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2009/150/EC

2009 L 313

30/09/2010

Richtlijn 2009/150/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG
van het Europees Parlement en de Raad teneinde flocumafen als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2009/151/EC

2009 L 313

30/09/2010

Richtlijn 2009/151/EG van de Commissie van 27 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG
van het Europees Parlement en de Raad teneinde tolylfluanide als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2010/66/UE

2010 L 275

01/10/2010

Richtlijn 2010/66/EU van de Raad van 14 oktober 2010 houdende wijziging van Richtlijn 2008/9/EG tot
vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de
belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf
maar in een andere lidstaat gevestigd zijn

2009/163/UE

2009 L 344

12/10/2010

Richtlijn 2009/163/EU van de Commissie van 22 december 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/35/EG
van het Europees Parlement en van de Raad inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden
gebruikt, wat neotaam betreft

2009/27/EC

2009 L 94

31/10/2010

Richtlijn 2009/27/EG van de Commissie van 7 april 2009 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij
Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad wat een aantal technische
voorschriften inzake risicobeheer betreft

2009/83/EC

2009 L 196

31/10/2010

Richtlijn 2009/83/EG van de Commissie van 27 juli 2009 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat een aantal technische
voorschriften inzake risicobeheer betreft

2009/111/EC

2009 L 302

31/10/2010

Richtlijn 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging
van de Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten
bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en
het crisisbeheer

2010/6/UE

2010 L 37

01/11/2010

Richtlijn 2010/6/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn
2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft kwik, vrij gossypol, nitriet en
Mowrah, Bassia, Madhuca

2009/123/EC

2009 L 280

16/11/2010

Richtlijn 2009/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot wijziging van
Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken

2009/125/EC

2009 L 285

20/11/2010

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten

2008/52/EC

2008 L 136

21/11/2010

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde
aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

2009/17/EC

2009 L 131

30/11/2010

Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van
Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart

2009/137/EC

2009 L 294

01/12/2010

Richtlijn 2009/137/EG van de Commissie van 10 november 2009 tot wijziging van Richtlijn
2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten met betrekking
tot het misbruiken van maximaal toelaatbare fouten voor wat betreft de instrumentspecifieke bijlagen
MI-001 tot en met MI-005

2009/33/EC

2009 L 120

04/12/2010

Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de
bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

2009/28/EC

2009 L 140

05/12/2010

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG

2008/98/EC

2008 L 312

12/12/2010

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
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NL

2008/96/EC

2008 L 319

19/12/2010

Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het
beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

2008/110/EC

2008 L 245

24/12/2010

Richtlijn 2008/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot wijziging
van Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen
(spoorwegveiligheidsrichtlijn)

2008/99/EC

2008 L 328

26/12/2010

Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

2009/44/EC

2009 L 146

30/12/2010

Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van
Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft

2008/6/EC

2008 L 52

31/12/2010

Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van
Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap

2009/16/EC

2009 L 131

31/12/2010

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende
havenstaatcontrole

31/12/2010

Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van
Richtlijn 98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot
invoering van een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen,
tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door
binnenschepen gebruikte brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG

31/12/2010

Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie van 26 november 2009 tot vaststelling van bepaalde
afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde
plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd,
en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van
gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de
handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen

31/12/2010

Richtlijn 2010/46/EU van de Commissie van 2 juli 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en
2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van respectievelijk Richtlijn 2002/53/EG
en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, wat betreft de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde
rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de
minimumeisen voor dat onderzoek

2009/30/EC

2009/145/EC

2010/46/UE

2009 L 140

2009 L 312

2010 L 169

2009/49/EC

2009 L 164

01/01/2011

Richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot bepaalde
informatieverplichtingen van middelgrote ondernemingen en de verplichting een geconsolideerde
jaarrekening op te stellen

2009/69/EC

2009 L 175

01/01/2011

Richtlijn 2009/69/EG van de Raad van 25 juni 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft
belastingfraude bij invoer

2009/106/EC

2009 L 212

01/01/2011

Richtlijn 2009/106/EG van de Commissie van 14 augustus 2009 tot wijziging van Richtlijn
2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde
soortgelijke producten

2009/143/EC

2009 L 318

01/01/2011

Richtlijn 2009/143/EG van de Raad van 26 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2000/29/EG wat
betreft de overdracht van de taken in verband met laboratoriumtests

2009/162/UE

2010 L 10

01/01/2011

Richtlijn 2009/162/EU van de Raad van 22 december 2009 tot wijziging van enkele bepalingen van
Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde

2010/12/UE

2010 L 50

01/01/2011

Richtlijn 2010/12/EU van de Raad van 16 februari 2010 tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG,
92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten en
Richtlijn 2008/118/EG

2010/33/UE

2010 L 126

01/01/2011

Richtlijn 2010/33/EU van de Commissie van 21 mei 2010 houdende rectificatie van de Spaanse versie
van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en
bepaalde soortgelijke producten

2010/76/UE

2010 L 329

01/01/2011

Richtlijn 2010/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van
de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille
en voor hersecuritisaties, alsook het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid
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2010/88/UE

2010 L 326

01/01/2011

2011/64/UE

2011 L 176

(no date)

2008/114/UE

2009 L 40

12/01/2011

Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke
infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de
beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren

2006/126/EC

2006 L 403

19/01/2011

Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende
het rijbewijs

2009/48/EC

2009 L 170

20/01/2011

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de
veiligheid van speelgoed

2009/53/EC

2009 L 168

20/01/2011

Richtlijn 2009/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot wijziging van
Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen
voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft

2010/7/UE

2010 L 37

31/01/2011

Richtlijn 2010/7/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde magnesiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt als werkzame
stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2010/8/UE

2010 L 37

31/01/2011

Richtlijn 2010/8/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde warfarine-natrium als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2010/9/UE

2010 L 37

31/01/2011

Richtlijn 2010/9/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage I bij die
richtlijn van de werkzame stof aluminiumfosfide waaruit fosfine vrijkomt tot productsoort 18 in de zin
van bijlage V bij die richtlijn

2010/10/UE

2010 L 37

31/01/2011

Richtlijn 2010/10/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde brodifacum als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2010/11/UE

2010 L 37

31/01/2011

Richtlijn 2010/11/EU van de Commissie van 9 februari 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde warfarine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2011/8/UE

2011 L 26

15/02/2011

Richtlijn 2011/8/EU van de Commissie van 28 januari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG wat
de beperking op het gebruik van bisfenol A in zuigflessen van kunststof voor zuigelingen betreft

2008/122/EC

2009 L 33

23/02/2011

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de
bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten
betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

NL
Richtlijn 2010/88/EU van de Raad van 7 december 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG
betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, wat betreft de
geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief
Richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de
accijns op tabaksfabrikaten

2010/52/UE

2010 L 213

01/03/2011

Richtlijn 2010/52/EU van de Commissie van 11 augustus 2010 tot wijziging, met het oog op
aanpassing van de technische bepalingen, van Richtlijn 76/763/EEG van de Raad betreffende de
zitplaatsen voor meerĳders op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen en Richtlijn 2009/144/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouwof bosbouwtrekkers op wielen

2009/72/EC

2009 L 211

03/03/2011

Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn
2003/54/EG

2009/73/EC

2009 L 211

03/03/2011

Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn
2003/55/EG

2009/12/EC

2009 L 70

15/03/2011

Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake
luchthavengelden

2010/37/UE

2010 L 152

31/03/2011

Richtlijn 2010/37/EU van de Commissie van 17 juni 2010 tot wijziging van Richtlijn 2008/60/EG tot
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor zoetstoffen

2010/67/UE

2010 L 277

31/03/2011

Richtlijn 2010/67/EU van de Commissie van 20 oktober 2010 tot wijziging van Richtlijn 2008/84/EG tot
vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van
kleurstoffen en zoetstoffen
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2010/69/UE

2010 L 279

31/03/2011

Richtlijn 2010/69/EU van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn
95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad betreffende levensmiddelenadditieven met
uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

NL

2010/26/UE

2010 L 86

01/04/2011

Richtlijn 2010/26/EU van de Commissie van 31 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de
lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door
inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele
machines

2010/19/UE

2010 L 72

08/04/2011

Richtlijn 2010/19/EU van de Commissie van 9 maart 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/226/EEG van
de Raad en Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op aanpassing
aan de technische vooruitgang op het gebied van opspatafschermingssystemen voor bepaalde
categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens ervan

2009/110/EC

2009 L 267

30/04/2011

Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende
de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen
voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking
van Richtlijn 2000/46/EG

2010/22/UE

2010 L 91

30/04/2011

Richtlijn 2010/22/EU van de Commissie van 15 maart 2010 tot wijziging, met het oog op aanpassing
aan de technische vooruitgang, van de Richtlijnen 80/720/EEG, 86/298/EEG, 86/415/EEG en
87/402/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/25/EG en 2003/37/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers

2010/71/UE

2010 L 288

30/04/2011

Richtlijn 2010/71/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde metofluthrine als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

25/05/2011

Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging
van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale
instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake
consumentenbescherming

2009/136/EC

2009 L 337

2009/140/EC

2009 L 337

25/05/2011

Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging
van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en
interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn
2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten

2009/38/EC

2009 L 122

06/06/2011

Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling van
een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking)

2009/127/EC

2009 L 310

15/06/2011

Richtlijn 2009/127/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot wijziging van
Richtlijn 2006/42/EG met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden

2009/15/EC

2009 L 131

17/06/2011

Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake
gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste
organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties

2009/18/EC

2009 L 131

17/06/2011

Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de
grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van
de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de
Raad

2009/21/EC

2009 L 131

17/06/2011

Richtlijn 2009/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de
naleving van vlaggenstaatverplichtingen

2010/30/UE

2010 L 153

20/06/2011

Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de
vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de
standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten

2009/31/EC

2009 L 140

25/06/2011

Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de
geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de
Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG)
nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad
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2010/36/UE

2010 L 162

29/06/2011

Richtlijn 2010/36/EU van de Commissie van 1 juni 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

2009/43/EC

2009 L 146

30/06/2011

Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de
vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen
de Gemeenschap

2009/65/EC

2009 L 302

30/06/2011

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve
belegging in effecten (icbe’s)

2009/109/EC

2009 L 259

30/06/2011

Richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging
van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat
verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft

2010/35/UE

2010 L 165

30/06/2011

Richtlijn 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende
vervoerbare drukapparatuur en houdende intrekking van Richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG,
84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG van de Raad

2010/43/UE

2010 L 176

30/06/2011

Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten,
bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een
beheermaatschappij

2010/44/UE

2010 L 176

30/06/2011

Richtlijn 2010/44/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van
fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure

2010/61/UE

2010 L 233

30/06/2011

Richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen
bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van
gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang

2010/80/UE

2010 L 308

30/06/2011

Richtlijn 2010/80/EU van de Commissie van 22 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten

2011/17/UE

2011 L 71

30/06/2011

Richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 houdende intrekking
van de Richtlijnen 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG,
76/766/EEG en 86/217/EEG van de Raad inzake metrologie

2011/38/UE

2011 L 97

30/06/2011

Uitvoeringsrichtlijn 2011/38/EU van de Commissie van 11 april 2011 tot wijziging van bijlage V bij
Richtlijn 2004/33/EG ten aanzien van maximale pH-waarden voor trombocytenconcentraten tegen het
einde van de bewaartermijn

2011/35/UE

2011 L 110

(no date)

Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende fusies van
naamloze vennootschappen

2009/71/EUR

2009 L 172

22/07/2011

Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader
voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties

2010/50/UE

2010 L 210

31/07/2011

Richtlijn 2010/50/EU van de Commissie van 10 augustus 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde dazomet als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2010/51/UE

2010 L 211

31/07/2011

Richtlijn 2010/51/EU van de Commissie van 11 augustus 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde N,N-diethyl-meta-toluamide als werkzame stof in
bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2009/81/EC

2009 L 216

20/08/2011

Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging
van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG

2009/90/EC

2009 L 201

21/08/2011

Richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 tot vaststelling van technische specificaties
voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van
het Europees Parlement en de Raad

2011/3/UE

2011 L 13

01/09/2011

Richtlijn 2011/3/EU van de Commissie van 17 januari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2008/128/EG
houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen
mogen worden gebruikt
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2010/59/UE

2010 L 225

15/09/2011

Richtlijn 2010/59/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 tot wijziging van Richtlijn 2009/32/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en
bestanddelen daarvan

NL

2010/62/UE

2010 L 238

29/09/2011

Richtlijn 2010/62/EU van de Commissie van 8 september 2010 tot wijziging, met het oog op de
aanpassing van hun technische bepalingen, van de Richtlijnen 80/720/EEG en 86/297/EEG van de
Raad en de Richtlijnen 2003/37/EG, 2009/60/EG en 2009/144/EG van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers

2010/72/UE

2010 L 288

31/10/2011

Richtlijn 2010/72/EU van de Commissie van 4 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde spinosad als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2010/74/UE

2010 L 292

31/10/2011

Richtlijn 2010/74/EU van de Commissie van 9 november 2010 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad met het oog op de uitbreiding van de opneming in bijlage I bij die
richtlijn van de werkzame stof kooldioxide tot productsoort 18

2010/60/UE

2010 L 228

30/11/2011

Richtlijn 2010/60/EU van de Commissie van 30 augustus 2010 tot vaststelling van bepaalde
afwijkingen voor het in de handel brengen van zaaizaadmengsels van groenvoedergewassen die
bestemd zijn voor gebruik bij het behoud van de natuurlijke omgeving

2008/104/EC

2008 L 327

05/12/2011

Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
uitzendarbeid

2010/68/UE

2010 L 305

10/12/2011

Richtlijn 2010/68/EU van de Commissie van 22 oktober 2010 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van
de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

2009/128/EC

2009 L 309

14/12/2011

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van
pesticiden

2009/161/UE

2009 L 338

18/12/2011

Richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van een derde lijst
van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG
van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie

2010/24/UE

2010 L 84

31/12/2011

Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de
invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen

2010/48/UE

2010 L 173

31/12/2011

Richtlijn 2010/48/EU van de Commissie van 5 juli 2010 houdende aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens

2010/78/UE

2010 L 331

31/12/2011

Richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van
de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG,
2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende
autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft

2011/18/UE

2011 L 57

31/12/2011

Richtlijn 2011/18/EU van de Commissie van 1 maart 2011 tot wijziging van de bijlagen II, V en VI bij
Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het
spoorwegsysteem in de Gemeenschap

2011/37/UE

2011 L 85

31/12/2011

Richtlijn 2011/37/EU van de Commissie van 30 maart 2011 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken

2011/68/UE

2011 L 175

31/12/2011

Uitvoeringsrichtlijn 2011/68/EU van de Commissie van 1 juli 2011 tot wijziging van de Richtlijnen
2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van respectievelijk
Richtlijn 2002/53/EG en Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, wat betreft de kenmerken waartoe het
onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet
uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

2009/20/EC

2009 L 131

01/01/2012

Richtlijn 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de
verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

2009/126/EC

2009 L 285

01/01/2012

Richtlijn 2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake fase
II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations

2010/47/UE

2010 L 173

01/01/2012

Richtlijn 2010/47/EU van de Commissie van 5 juli 2010 aanpassing aan de technische vooruitgang
van Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle
langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer
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2011/91/UE

2011 L 334

(no date)

Richtlijn 2011/91/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te
identificeren

2011/59/UE

2011 L 125

03/01/2012

Richtlijn 2011/59/EU van de Commissie van 13 mei 2011 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan
de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake
cosmetische producten

2011/96/UE

2011 L 345

18/01/2012

Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale
regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

2011/10/UE

2011 L 34

31/01/2012

Richtlijn 2011/10/EU van de Commissie van 8 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde bifenthrin als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2011/11/UE

2011 L 34

31/01/2012

Richtlijn 2011/11/EU van de Commissie van 8 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde (Z,E)-tetradeca-9,12-dienylacetaat als werkzame stof in de
bijlagen I en IA bij die richtlijn op te nemen

2011/12/UE

2011 L 34

31/01/2012

Richtlijn 2011/12/EU van de Commissie van 8 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde fenoxycarb als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2011/13/UE

2011 L 34

31/01/2012

Richtlijn 2011/13/EU van de Commissie van 8 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde nonaanzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2011/92/UE

2012 L 26

(no date)

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

2010/40/UE

2010 L 207

27/02/2012

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader
voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces
met andere vervoerswijzen

2010/18/UE

2010 L 68

08/03/2012

Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE,
UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn
96/34/EG

2011/15/UE

2011 L 49

16/03/2012

Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23 februari 2011 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van een communautair monitoring- en
informatiesysteem voor de zeescheepvaart

2012/4/UE

2012 L 50

04/04/2012

Richtlijn 2012/4/EU van de Commissie van 22 februari 2012 tot wijziging van Richtlijn 2008/43/EG ter
invoering, overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad, van een systeem voor de identificatie en
de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik

2012/6/UE

2012 L 81

(no date)

Richtlijn 2012/6/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van
Richtlijn 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen
wat micro-entiteiten betreft

2012/11/UE

2012 L 110

(no date)

Richtlijn 2012/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van
Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische
velden) (18e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

2011/71/UE

2011 L 195

30/04/2012

Richtlijn 2011/71/EU van de Commissie van 26 juli 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde creosoot als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2010/65/UE

2010 L 283

19/05/2012

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende
meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot
intrekking van Richtlijn 2002/6/EG

2012/1/UE

2012 L 4

31/05/2012

Uitvoeringsrichtlijn 2012/1/EU van de Commissie van 6 januari 2012 tot wijziging van bijlage I bij
Richtlijn 66/402/EEG van de Raad wat betreft de voorwaarden waaraan het gewas Oryza sativa moet
voldoen

2011/63/UE

2011 L 147

02/06/2012

Richtlijn 2011/63/EU van de Commissie van 1 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof, met het
oog op de aanpassing ervan aan de technische vooruitgang

DMI - 01/10/2012
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NL

2010/79/UE

2010 L 304

10/06/2012

Richtlijn 2010/79/EU van de Commissie van 19 november 2010 inzake de aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van bijlage III bij Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen

2012/10/UE

2012 L 85

24/06/2012

Richtlijn 2012/10/EU van de Commissie van 22 maart 2012 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van
het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten

2011/66/UE

2011 L 175

30/06/2012

Richtlijn 2011/66/EU van de Commissie van 1 juli 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on als werkzame stof
in bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2011/67/UE

2011 L 175

30/06/2012

Richtlijn 2011/67/EU van de Commissie van 1 juli 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde abamectine als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2011/69/UE

2011 L 175

30/06/2012

Richtlijn 2011/69/EU van de Commissie van 1 juli 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde imidacloprid als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2011/94/UE

2011 L 314

30/06/2012

Richtlijn 2011/94/EU van de Commissie van 28 november 2011 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

2011/100/UE

2011 L 341

30/06/2012

Richtlijn 2011/100/EU van de Commissie van 20 december 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/79/EG
van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

2010/73/UE

2010 L 327

01/07/2012

Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van
Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan
het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2004/109/EG
betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan
effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten

2010/31/UE

2010 L 153

09/07/2012

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de
energieprestatie van gebouwen

2010/84/UE

2010 L 348

21/07/2012

Richtlijn 2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging,
wat de geneesmiddelenbewaking betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik

2011/73/UE

2011 L 198

30/07/2012

Richtlijn 2011/73/EU van de Commissie van 29 juli 2011 tot wijziging van de bijlagen I en V bij Richtlijn
2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake textielbenamingen met het oog op de
aanpassing aan de technische vooruitgang

2011/74/UE

2011 L 198

30/07/2012

Richtlijn 2011/74/EU van de Commissie van 29 juli 2011 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn
96/73/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde methoden voor de
kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels met het oog op de aanpassing aan de
technische vooruitgang

2010/41/UE

2010 L 180

05/08/2012

Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen
en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad

2010/53/UE

2010 L 207

27/08/2012

Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie

2011/72/UE

2011 L 246

14/09/2012

Richtlijn 2011/72/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2011 tot wijziging
van Richtlijn 2000/25/EG wat betreft de voorschriften voor trekkers die in het kader van de flexibele
regeling in de handel zijn gebracht

2012/23/UE

2012 L 249

(no date)

Richtlijn 2012/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 september 2012 tot wijziging
van Richtlijn 2009/138/EG (Solvabiliteit II) wat de datum van omzetting, de datum van toepassing en
de datum van intrekking van bepaalde richtlijnen betreft

2012/5/UE

2012 L 81

23/09/2012

Richtlijn 2012/5/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot wijziging van
Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat vaccinatie tegen bluetongue betreft

2011/78/UE

2011 L 243

30/09/2012

Richtlijn 2011/78/EU van de Commissie van 20 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14,
stam AM65-52, als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen
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NL

2011/79/UE

2011 L 243

30/09/2012

Richtlijn 2011/79/EU van de Commissie van 20 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde fipronil als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2011/80/UE

2011 L 243

30/09/2012

Richtlijn 2011/80/EU van de Commissie van 20 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde lambda-cyhalothrin als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2011/81/UE

2011 L 243

30/09/2012

Richtlijn 2011/81/EU van de Commissie van 20 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde deltamethrin als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn
op te nemen

2012/8/UE

2012 L 64

30/09/2012

Uitvoeringsrichtlijn 2012/8/EU van de Commissie van 2 maart 2012 tot wijziging van Richtlijn
2003/90/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad
met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van
landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

2011/75/UE

2011 L 239

05/10/2012

Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van
de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

2011/84/UE

2011 L 283

31/10/2012

Richtlijn 2011/84/EU van de Raad van 20 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische
vooruitgang

2010/63/UE

2010 L 276

10/11/2012

Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2010 betreffende de
bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt

2011/88/UE

2011 L 305

24/11/2012

Richtlijn 2011/88/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van
Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling
in de handel zijn gebracht

2011/87/UE

2011 L 301

09/12/2012

Richtlijn 2011/87/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot wijziging van
Richtlijn 2000/25/EG wat de toepassing van emissiefasen op smalspoortrekkers betreft

2007/30/EC

2007 L 165

31/12/2012

Richtlijn 2007/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 tot wijziging van
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de
Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de
vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging

2009/119/EC

2009 L 265

31/12/2012

Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende verplichting voor de lidstaten
om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden

2010/45/UE

2010 L 189

31/12/2012

Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende
het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de factureringsregels
betreft

2011/16/UE

2011 L 64

31/12/2012

Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking
op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG

2011/90/UE

2011 L 296

31/12/2012

Richtlijn 2011/90/EU van de Commissie van 14 november 2011 tot wijziging van deel II van bijlage I bij
Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanvullende
hypothesen voor de berekening van het jaarlijkse kostenpercentage

2011/62/UE

2011 L 174

02/01/2013

Richtlijn 2011/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 tot wijziging van
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen
voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen
belanden

2011/65/UE

2011 L 174

02/01/2013

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

2010/75/UE

2010 L 334

07/01/2013

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)

2012/7/UE

2012 L 64

20/01/2013

Richtlijn 2012/7/EU van de Commissie van 2 maart 2012 tot wijziging van deel III van bijlage II bij
Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van
speelgoed met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang

2012/2/UE

2012 L 37

31/01/2013

Richtlijn 2012/2/EU van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde koper(II)oxide, koper(II)hydroxide en basiskopercarbonaat
als werkzame stoffen in bijlage I bij die richtlijn op te nemen
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2012/3/UE

2012 L 37

31/01/2013

Richtlijn 2012/3/EU van de Commissie van 9 februari 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde bendiocarb als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op
te nemen

2012/20/UE

2012 L 177

31/01/2013

Richtlijn 2012/20/EU van de Commissie van 6 juli 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde flufenoxuron als werkzame stof voor productsoort 8 in
bijlage I bij die richtlijn op te nemen

2012/22/UE

2012 L 227

31/01/2013

Richtlijn 2012/22/EU van de Commissie van 22 augustus 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van
het Europees Parlement en de Raad teneinde DDA-carbonaat als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2012/21/UE

2012 L 208

01/03/2013

Uitvoeringsrichtlijn 2012/21/EU van de Commissie van 2 augustus 2012 tot wijziging, met het oog op
aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG van
de Raad inzake cosmetische producten

2011/97/UE

2011 L 328

15/03/2013

Richtlijn 2011/97/EU van de Raad van 5 december 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG met
betrekking tot specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd

2011/7/UE

2011 L 48

16/03/2013

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

2011/36/UE

2011 L 101

06/04/2013

Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming
en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad

2012/14/UE

2012 L 123

30/04/2013

Richtlijn 2012/14/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde methylnonylketon als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2012/15/UE

2012 L 123

30/04/2013

Richtlijn 2012/15/EU van de Commissie van 8 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde margosa extract als werkzame stof in bijlage I bij die
richtlijn op te nemen

2012/16/UE

2012 L 124

30/04/2013

Richtlijn 2012/16/EU van de Commissie van 10 mei 2012 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het
Europees Parlement en de Raad teneinde zoutzuur als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te
nemen

2010/32/UE

2010 L 134

11/05/2013

Richtlijn 2010/32/EU van de Raad van 10 mei 2010 tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU
gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en
gezondheidszorgbranche

2011/89/UE

2011 L 326

10/06/2013

Richtlijn 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende
wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het
aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat

2009/138/EC

2009 L 335

30/06/2013

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende
de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

2011/61/UE

2011 L 174

22/07/2013

Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en
van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010

2011/70/EUR

2011 L 199

23/08/2013

Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader
voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

2011/76/UE

2011 L 268

16/10/2013

Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging
van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

2011/24/UE

2011 L 88

25/10/2013

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg

2010/64/UE

2010 L 280

27/10/2013

Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het
recht op vertolking en vertaling in strafprocedures

2012/12/UE

2012 L 115

28/10/2013

Richtlijn 2012/12/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 april 2012 tot wijziging van
Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en
bepaalde soortgelijke producten
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2004/40/EC

2004 L 159

31/10/2013

Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van
werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18de bijzondere richtlijn
in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG)

2011/77/UE

2011 L 265

01/11/2013

Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van
Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde
naburige rechten

2011/82/UE

2011 L 288

07/11/2013

Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van
de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde
verkeersovertredingen

2011/83/UE

2011 L 304

13/12/2013

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende
consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn
97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

2011/93/UE

2011 L 335

18/12/2013

Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding
van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad

2009/13/EC

2009 L 124

31/12/2013

Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst
tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie
van vervoerswerknemers (ETF) inzake het verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 en tot
wijziging van Richtlijn 1999/63/EG

2012/18/UE

2012 L 197

14/02/2014

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende
wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad

2012/19/UE

2012 L 197

14/02/2014

Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

2012/9/UE

2012 L 69

28/03/2014

Richtlijn 2012/9/EU van de Commissie van 7 maart 2012 tot wijziging van bijlage I bij Richtlĳn
2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten

2012/13/UE

2012 L 142

02/06/2014

Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op
informatie in strafprocedures

2012/17/UE

2012 L 156

07/07/2014

Richtlijn 2012/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 tot wijziging van
Richtlijn 89/666/EEG van de Raad en Richtlijnen 2005/56/EG en 2009/101/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters be

2011/99/UE

2011 L 338

11/01/2015

Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het
Europees beschermingsbevel
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