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64/432/EEC 1964 P 121 30/06/1965 Directiva 64/432/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas de fiscalização
sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais das espécies bovina e suína

66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directiva 66/401/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de sementes
de plantas forrageiras

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de sementes
de cereais

68/297/EEC 1968 L 175 (no date)
Directiva 68/297/CEE do Conselho, de 19 de Julho de 1968, relativa à uniformização das disposições
relativas à admissão com franquia do combustível contido nos reservatórios dos veículos automóveis
utilitários

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 Directiva 68/193/CEE do Conselho, de 9 de Abril de 1968, relativa à comercialização dos materiais de
propagação vegetativa da vinha

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Directiva 69/60/CEE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 1969, que altera a Directiva do Conselho, de
14 de Junho de 1966, que diz respeito à comercialização das sementes de cereais

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Directiva 69/63/CEE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 1969, que altera a Directiva do Conselho, de
14 de Junho de 1986, relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras

69/463/EEC 1969 L 320 (no date)
Tercera Directiva 69/463/CEE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1969, relativa à harmonização das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios - introdução
do imposto sobre o valor acrescentado nos Estados-Membros

71/162/EEC 1971 L 87 01/07/1970

Directiva 71/162/CEE do Conselho, de 30 de Março de 1971, que altera as Directivas, de 14 de Junho
de 1966, relativas à comercialização das sementes de beterraba, das sementes de plantas
forrageiras, das sementes de cereais, das batatas de semente, a Directiva, de 30 de Junho de 1969,
relativa à comercialização das sementes de plantas oleaginosas e de fibras, e a Directiva, de 29 de
Setembro de 1970, relativa à comercialização das sementes de produtos hortícolas

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 Directiva 69/493/CEE do Conselho, de 15 de Dezembro de 1969, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao vidro cristal

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971
Directiva 70/157/CEE do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos
veículos a motor

69/464/EEC 1969 L 323 09/12/1971 Directiva 69/464/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1969, respeitante à luta contra a verruga
negra da batateira

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 Directiva 71/140/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1971, que altera a Directiva, de 9 de Abril de
1968, que diz respeito à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da videira

72/274/EEC 1972 L 171 01/07/1972

Directiva 72/274/CEE do Conselho, de 20 de Julho de 1972, que altera as Directivas, de 14 de Junho
de 1966, que dizem respeito à comercialização das sementes de beterraba, das sementes de plantas
forrageiras, das sementes de cereais, dos propágulos de batata, a Directiva, de 30 de Junho de 1969,
que diz respeito à comercialização das sementes das plantas oleaginosas e de fibras, e as Directivas,
de 29 de Setembro de 1970, que dizem respeito respectivamente à comercialização das sementes de
produtos hortícolas e ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas

72/418/EEC 1972 L 287 01/07/1972

Directiva 72/418/CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1972, que altera as Directivas, de 14 de
Junho de 1966, que dizem respeito à comercialização de sementes de beterraba, de sementes de
plantas forrageiras, de sementes de cereais, de batata de semente, a Directiva, de 30 de Junho de
1969, que diz respeito à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras, e as
Directivas, de 29 de Setembro de 1970, que diz respeito à comercialização de sementes de espécies
hortícolas e que diz respeito ao catálogo comum de variedades das espécies de plantas agrícolas

73/438/EEC 1973 L 356 01/07/1973

Directiva 73/438/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1973, que altera as Directivas de 14 de
Junho de 1966, que dizem respeito à comercialização de sementes de beterrabas, de sementes de
plantas forrageiras, de sementes de cereais e de batata de semente, a Directiva, de 30 de Junho de
1969, que diz respeito à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras, e as
Directivas, de 29 de Setembro de 1970, que dizem respeito à comercialização das sementes de
legumes e que dizem respeito ao catálogo comum de variedades das espécies de plantas agrícolas
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73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
Directiva 73/350/CEE da Comissão, de 7 de Novembro de 1973, que adapta ao progresso técnico a
Directiva do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1970, relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos veículos a
motor

74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Directiva 74/556/CEE do Conselho, de 4 de Junho de 1974, relativa às modalidades das medidas
transitórias no domínio das actividades do comércio e da distribuição de produtos tóxicos e das
actividades que implicam a utilização profissional destes produtos, incluindo as actividades de
intermediários

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Directiva 74/557/CEE do Conselho, de 4 de Junho de 1974, relativa à realização da liberdade de
estabelecimento e da livre prestação de serviços nas actividades não assalariadas e actividades dos
intermediários do comércio e distribuição de produtos tóxicos

73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975
Directiva 73/361/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1973, relativa à aproximação das
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
certificação e à marcação de cabos metálicos, correntes e ganchos

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
Directiva 75/444/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1975, que altera as Directivas 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE relativas à comercialização das sementes de
beterraba, das sementes de plantas forrageiras, das sementes de cereais, das batatas de semente e
das sementes de plantas oleaginosas e de fibras

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 Directiva 75/107/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1974, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes às garrafas utilizadas como recipientes de medida

74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 Directiva 74/648/CEE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1974, que altera a Directiva 68/193/CEE
que diz respeito à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da videira

75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 Directiva 75/324/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações
dos Estados- Membros respeitantes às embalagens aerossóis

78/55/EEC 1978 L 16 01/07/1977

Directiva 78/55/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1977, que altera as Directivas 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relativas à
comercialização de sementes de beterraba, de sementes de plantas forrageiras, de sementes de
cereais, de materiais de multiplicação vegetativa da vinha, de sementes de plantas oleaginosas e de
fibras, de sementes de espécies hortícolas e o catálogo comum das variedades das espécies
agrícolas

78/692/EEC 1978 L 236 01/07/1977

Directiva 78/692/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, que altera as Directivas 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relativas à
comercialização de sementes de beterraba, de sementes de plantas forrageiras; de sementes de
cereais, de batata de semente, de materiais de multiplicação vegetativa da vinha, de sementes de
plantas oleaginosas e de fibras e de sementes de espécies hortícolas

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
Directiva 78/1020/CEE do Conselho, de 5 de Dezembro de 1978, que altera as Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE no que diz respeito à comercialização das sementes de
plantas forrageiras, das sementes de cereais e das sementes de plantas oleaginosas e de fibras

79/692/EEC 1979 L 205 01/07/1977
Directiva 79/692/CEE do Conselho, de 24 de Julho de 1979, que altera as Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE no que respeita à comercialização de sementes de plantas
forrageiras, de sementes de cereais, de sementes de espécies hortícolas e ao catálogo comum de
variedades das espécies de plantas agrícolas

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977
Directiva 76/211/CEE do Conselho, de 20 de Janeiro de 1976, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes ao pré-acondicionamento em massa ou em volume de certos
produtos em pré-embalagens

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978
Primeira Directiva 77/629/CEE da Comissão, de 28 de Setembro de 1977, que altera os anexos da
Directiva 68/193/CEE do Conselho, que diz respeito à comercialização de materiato de propagação
vegetativa da videira

78/52/EEC 1978 L 15 31/12/1978
Directiva 78/52/CEE do Conselho, de 13 de Dezembro de 1977, que define os critérios comunitários
aplicáveis aos planos nacionais de erradicação acelerada da brucelose, da tuberculose e da leucose
enzoótica nos bovinos

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 Directiva 77/249/CEE do Conselho, de 22 de Março de 1977, tendente a facilitar o exercício efectivo
da livre prestação de serviços pelos advogados

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
Directiva 78/142/CEE do Conselho, de 30 de Janeiro de 1978, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos materiais e objectos que contêm monómero de cloreto de
vinilo, destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios
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79/115/EEC 1979 L 33 01/01/1980 Directiva 79/115/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1978, relativa à pilotagem de navios por
pilotos de alto mar no Mar do Norte e no Canal da Mancha

78/386/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Primeira Directiva 78/386/CEE da Comissão, de 18 de Abril de 1978, que altera os anexos da
Directiva 66/401/CEE relativa à comercialização das sementes de plantas forrageiras

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Primeira Directiva 78/387/CEE da Comissão, de 18 de Abril de 1978, que altera os anexos da
Directiva 66/402/CEE que diz respeito à comercialização das sementes de cereais

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
Directiva 79/641/CEE da Comissão, de 27 de junio de 1979, que altera as Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE do Conselho que dizem respeito à comercialização das
sementes de plantas forrageiras das sementes de cereais, das sementes de plantas oleaginosas
fibrosas e das sementes de produtos hortícolas

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 Directiva 80/754/CEE da Comissão, de 17 de Julho de 1980, que altera o Anexo II da Directiva
66/401/CEE do Conselho que diz respeito à comercialização de plantas forrageiras

80/1274/EEC 1980 L 375 01/01/1981
Directiva 80/1274/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1980, que, devido à adesão da Grécia,
altera a Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de polícia sanitária em matéria de comércio
intracomunitário de animais das espécies bovina e suína, e a Directiva 80/217/CEE que estabelece
medidas comunitárias de luta contra a peste suína clássica

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
Directiva 81/126/CEE da Comissão, de 16 de Fevereiro de 1981, que altera os Anexos das Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE do Conselho que dizem respeito, respectivamente, à
comercialização das sementes de plantas forrageiras, de cereais e de plantas oleaginosas e
fibrosas, bem como as Directivas 78/386/CEE e 78/388/CEE

79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 Primeira Directiva 79/796/CEE da Comissão, de 26 de Julho de 1979, que fixa métodos de análise
comunitários para o controlo de determinados açúcares destinados à alimentação humana

79/1067/EEC 1979 L 327 16/06/1981
Primeira Directiva 79/1067/CEE da Comissão, de 13 de Novembro de 1979, que fixa os métodos de
análise comunitários para o controlo de certos leites conservados total ou parcialmente desidratados
destinados à alimentação humana

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981
Directiva 80/181/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1979, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes às unidades de medida e que revoga a Directiva
71/354/CEE

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 Directiva 77/486/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1977, que tem por objectivo a escolarização
dos filhos dos trabalhadores migrantes

80/1095/EEC 1980 L 325 31/12/1981 Directiva 80/1095/CEE do Conselho, de 11 de Novembro de 1980, que fixa as condições destinadas
a tornar e a manter o território da Comunidade indemne de peste suína clássica

81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
Directiva 81/334/CEE da Comissão, de 13 de Abril de 1981, que adapta ao progresso técnico a
Directiva 70/157/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos veículos a motor

82/287/EEC 1982 L 131 01/01/1982
Directiva 82/287/CEE da Comissão, de 13 de Abril de 1982, que altera os Anexos das Directivas
66/401/CEE e 69/208/CEE do Conselho relativas, respectivamente, à comercialização de sementes
de plantas forrageiras e à comercialização de plantas oleaginosas e de fibras, bem como as
Directivas 78/386/CEE e 78/388/CEE

82/331/EEC 1982 L 148 01/07/1982
Directiva 82/331/CEE da Comissão, de 6 de Maio de 1982, relativa à alteração da Directiva
68/193/CEE do Conselho que diz respeito à comercialização de materiais de propagação vegetativa
da videira

88/380/EEC 1988 L 187 01/07/1982

Directiva 88/380/CEE do Conselho de 13 de Junho de 1988 que altera as Directivas 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relativas,
respectivamente, à comercialização de sementes de beterraba, de sementes de plantas forrageiras,
de sementes de cereais, de batatas de semente, de sementes de plantas oleaginosas e de fibras, e
de sementes de produtos hortícolas e ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas
agrícolas

80/1335/EEC 1980 L 383 31/12/1982
Primeira Directiva 80/1335/CEE da Comissão, de 22 de Dezembro de 1980, relativa à aproximação
das legislações dos Estados-Membros, respeitantes aos métodos de análise necessários ao controlo
da composição dos produtos cosméticos

83/116/EEC 1983 L 76 (no date)
Directiva 83/116/CEE da Comissão, de 8 de Março de 1983, que altera a Directiva 82/287/CEE a qual
altera os anexos das Directivas 66/401/CEE e 69/208/CEE do Conselho relativas, respectivamente, à
comercialização de sementes de plantas forrageiras e à comercialização de sementes de plantas
oleaginosas e fibrosas, bem como as Directivas 78/386/CEE e 78/388/CEE

DMI - 02/11/2020 3/62

Diretivas do mercado único adotadas em 1 de novembro de 2020, organizadas por data de transposição



N° OJ Transposition
delay PT

82/434/EEC 1982 L 185 31/12/1983
Segunda Directiva 82/434/CEE da Comissão, de 14 de Maio de 1982, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos métodos de análise necessários ao controlo da
composição dos produtos cosméticos

82/894/EEC 1982 L 378 01/01/1984 Directiva 82/894/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1982, relativa à notificação de doenças dos
animais na Comunidade

83/182/EEC 1983 L 105 01/01/1984 Directiva 83/182/CEE do Conselho, de 28 de Março de 1983, relativa às isenções fiscais aplicáveis na
Comunidade, em matéria de importação temporária de certos meios de transporte

84/336/EEC 1984 L 177 30/06/1984
Directiva 84/336/CEE do Conselho, de 19 de Junho de 1984, que altera as Directivas 64/432/CEE e
72/461/CEE no que diz respeito a certas medidas relativas à febre aftosa e doença vesiculosa do
porco

79/7/EEC 1979 L 6 23/12/1984 Directiva 79/7/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1978, relativa à realização progressiva do
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de segurança social

83/514/EEC 1983 L 291 31/12/1984
Terceira Directiva 83/514/CEE da Comissão, de 27 de Setembro de 1983, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos métodos de análise necessários para o controlo
da composição dos produtos cosméticos

84/424/EEC 1984 L 238 31/12/1984
Directiva 84/424/CEE do Conselho, de 3 de Setembro de 1984, que altera a Directiva 70/157/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados- membros respeitantes ao nível sonoro
admissível e ao dispositivo de escape dos veículos a motor

82/475/EEC 1982 L 213 01/01/1985 Directiva 82/475/CEE da Comissão, de 23 de Junho de 1982, que fixa as categorias de ingredientes
que podem ser utilizados na marcação dos alimentos compostos para animais domésticos

85/1/EEC 1985 L 2 01/07/1985 Directiva 85/1/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1984, que altera a Directiva 80/181/CEE
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às unidades de medida

85/347/EEC 1985 L 183 01/10/1985
Directiva 85/347/CEE do Conselho, de 8 de Julho de 1985, que altera a Directiva 68/297/CEE relativa
à uniformização das disposições relativas à admissão em franquia do combustível contido nos
reservatórios dos veículos automóveis utilitários

83/648/EEC 1983 L 360 01/01/1986
Décima Quinta Directiva 83/648/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1983, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de
negócios - Prorrogação do prazo para a aplicação do sistema comum do imposto sobre o valor
acrescentado pela República Helénica

85/38/EEC 1985 L 16 01/01/1986
Directiva 85/38/CEE da Comissão, de 14 de Dezembro de 1984, que altera os Anexos I e II da
Directiva 66/401/CEE do Conselho que diz respeito à comercialização de sementes de plantas
forrageiras

85/586/EEC 1985 L 372 01/01/1986
Directiva 85/586/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, que introduz adaptações técnicas,
em razão da adesão de Espanha e de Portugal, nas Directivas 64/432/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE,
80/217/CEE e 80/1095/CEE relativas ao domínio veterinário

86/155/EEC 1986 L 118 01/03/1986 Directiva 86/155/CEE do Conselho de 22 de Abril de 1986 que altera, na sequência da adesão de
Espanha e de Portugal, determinadas directivas relativas à comercialização de sementes e propágulos

85/490/EEC 1985 L 295 31/12/1986
Quarta Directiva 85/490/CEE da Comissão, de 11 de Outubro de 1985, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes aos métodos de análise necessários para a
fiscalização da composição dos produtos cosméticos

86/247/EEC 1986 L 164 01/01/1987
Vigésima primeira Directiva 86/247/CEE do Conselho de 16 de Junho de 1986 em matéria de
harmonização de legislações dos Estados-Membros relativas aos impostos sobre o volume de
negócios - Prorrogação do prazo de aplicação do sistema comum de imposto sobre o valor
acrescentado pela República Helénica

85/503/EEC 1985 L 308 01/05/1987 Primeira Directiva 85/503/CEE da Comissão, de 25 de Outubro de 1985, relativa aos métodos de
análise das caseínas e caseinatos alimentares

86/320/EEC 1986 L 200 01/07/1987 Directiva 86/320/CEE da Comissão de 20 de Junho de 1986 que altera a Directiva 66/402/CEE do
Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

84/500/EEC 1984 L 277 17/10/1987
Directiva 84/500/CEE do Conselho, de 15 de Outubro de 1984, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos objectos cerâmicos destinados a entrar em contacto com os
géneros alimentícios
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87/487/EEC 1987 L 280 (no date)
Directiva 87/487/CEE do Conselho de 22 de Setembro de 1987 que altera a Directiva 80/1095/CEE
que fixa as condições destinadas a tornar e a manter o território da Comunidade indemne de peste
suína clássica

87/54/EEC 1987 L 24 07/11/1987 Directiva 87/54/CEE do Conselho de 16 de Dezembro de 1986 relativa à protecção jurídica das
topografias de produtos semicondutores

87/354/EEC 1987 L 192 31/12/1987
Directiva 87/354/CEE do Conselho de 25 de Junho de 1987 que altera determinadas directivas
relativas à aproximação das legislações dos Estados-Membros aos produtos industriais no que diz
respeito às siglas distintivas atribuídas aos Estados-Membros

86/560/EEC 1986 L 326 01/01/1988
Décima terceira Directiva 86/560/CEE do Conselho de 17 de Novembro de 1986 relativa à
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de
negócios - Modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado aos sujeitos passivos
não estabelecidos no território da Comunidade

86/424/EEC 1986 L 243 15/01/1988 Primeira Directiva 86/424/CEE da Comissão de 15 de Julho de 1986 que fixa métodos de colheita de
amostras de caseínas e casinatos alimentares com vista à análise química

87/120/EEC 1987 L 49 01/06/1988 Directiva 87/120/CEE da Comissão de 14 de Janeiro de 1987 que altera várias directivas do Conselho
relativas à comercialização de sementes e propágulos

88/332/EEC 1988 L 151 (no date)
Directiva 88/332/CEE do Conselho de 13 de Junho de 1988 que altera determinadas directivas
relativas à comercialização de sementes e propágulos de modo a estabelecer regras de execução
para as disposições relativas às sementes e propágulos que satisfaçam exigências reduzidas

87/540/EEC 1987 L 322 30/06/1988
Directiva 87/540/CEE do Conselho de 9 de Novembro de 1987 relativa ao acesso à profissão de
transportador de mercadorias por via navegável no domínio dos transportes nacionais e internacionais
e tendo em vista o reconhecimento mútuo dos diplomas, certificados e outros títulos respeitantes a
essa profissão

87/143/EEC 1987 L 57 01/07/1988
Directiva 87/143/CEE da Comissão de 10 de Fevereiro de 1987 que altera a Primeira Directiva
80/1335/CEE da Comissão relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes
aos métodos de análise necessários ao controlo da composição dos produtos cosméticos

85/374/EEC 1985 L 210 30/07/1988
Directiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1985, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade
decorrente dos produtos defeituosos

88/506/EEC 1988 L 274 (no date) Directiva 88/506/CEE da Comissão de 13 de Setembro de 1988 que altera o Anexo II à Directiva
66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

87/217/EEC 1987 L 85 31/12/1988 Directiva 87/217/CEE do Conselho de 19 de Março de 1987 relativa à prevenção e à redução da
poluição do ambiente provocada pelo amianto

87/524/EEC 1986 L 243 06/04/1989 Primeira Directiva 87/524/CEE da Comissão de 6 de Outubro de 1987 que fixa métodos comunitários
de colheita de amostras, com vista à análise química, de leites conservados

86/278/EEC 1986 L 181 18/06/1989 Directiva 86/278/CEE do Conselho de 12 de Junho de 1986 relativa à protecção do ambiente, e em
especial dos solos, na utilização agrícola de lamas de depuração

87/357/EEC 1987 L 192 26/06/1989
Directiva 87/357/CEE do Conselho de 25 de Junho de 1987 relativa à aproximação das legislações
dos Estados- membros respeitantes aos produtos que, não possuindo a aparência do que são,
comprometem a saúde ou a segurança dos consumidores

89/105/EEC 1989 L 40 31/12/1989
Directiva 89/105/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 relativa à transparência das medidas
que regulamentam a formação do preço das especialidades farmacêuticas para uso humano e a sua
inclusão nos sistemas nacionais de seguro de saúde

82/711/EEC 1982 L 297 01/01/1990
Directiva 82/711/CEE do Conselho, de 18 de Outubro de 1982, que estabelece as regras de base
necessárias à verificação da migração dos constituintes dos materiais e objectos em matéria plástica
destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios

85/572/EEC 1985 L 372 01/01/1990
Directiva 85/572/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1985, que fixa a lista dos simuladores a
utilizar para verificar a migração dos constituintes dos materiais e objectos em matéria plástica
destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios

86/653/EEC 1986 L 382 01/01/1990 Directiva 86/653/CEE do Conselho de 18 de Dezembro de 1986 relativa à coordenação do direito dos
Estados- membros sobre os agentes comerciais

88/407/EEC 1988 L 194 01/01/1990
Directiva 88/407/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1988 que fixa as exigências de polícia sanitária
aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às importações de sémen congelado de animais da
espécie bovina
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89/14/EEC 1989 L 8 01/01/1990
Directiva 89/14/CEE da Comissão de 15 de Dezembro de 1988 que estabelece os grupos de
variedades de acelga e de beterraba vermelha referidos nas condições de isolamento das culturas
previstas no Anexo I à Directiva 70/458/CEE do Conselho, relativa à comercialização das sementes de
produtos hortícolas

89/100/EEC 1989 L 38 01/01/1990 Directiva 89/100/CEE da Comissão de 20 de Janeiro de 1989 que altera o Anexo II da Directiva
66/401/CEE do Conselho, relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras

89/491/EEC 1989 L 238 01/01/1990
Directiva 89/491/CEE da Comissão, de 17 de Julho de 1989, que adapta ao progresso técnico as
Directivas 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE do
Conselho no domínio dos veículos a motor

87/480/EEC 1987 L 273 01/07/1990
Directiva 87/480/CEE da Comissão de 9 de Setembro de 1987 que altera as Directivas 66/401/CEE e
69/208/CEE do Conselho, relativas à comercialização, respectivamente, de sementes de plantas
forrageiras e de sementes de plantas oleaginosas e de fibras

89/2/EEC 1989 L 5 01/07/1990 Directiva 89/2/CEE da Comissão de 15 de Dezembro de 1988 que altera a Directiva 66/402/CEE do
Conselho, relativa à comercialização de sementes de cereais

89/384/EEC 1989 L 181 01/07/1990 Directiva 89/384/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1989, que fixa as regras de controlo da
observância do ponto de congelação do leite cru, previsto no anexo A da Directiva 85/397/CEE

89/108/EEC 1989 L 40 10/07/1990
Directiva 89/108/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 relativa à aproximação das
legislações dos Estados-membros respeitantes aos alimentos ultracongelados destinados à
alimentação humana

89/629/EEC 1989 L 363 29/09/1990 Directiva 89/629/CEE do Conselho, de 4 de Dezembro de 1989, relativa à limitação das emissões
sonoras dos aviões civis subsónicos a reacção

90/623/EEC 1990 L 333 (no date) Directiva 90/623/CEE da Comissão de 7 de Novembro de 1990 que altera o anexo II da Directiva
66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

86/635/EEC 1986 L 372 31/12/1990 Directiva 86/635/CEE do Conselho de 8 de Dezembro de 1986 relativa às contas anuais e às contas
consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras

90/207/EEC 1990 L 108 31/12/1990
Directiva 90/207/CEE da Comissão de 4 de Abril de 1990 que altera a Segunda Directiva 82/434/CEE
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos métodos de analise
necessários ao controlo da composição dos produtos cosméticos

89/117/EEC 1989 L 44 01/01/1991
Directiva 89/117/CEE do Conselho de 13 de Fevereiro de 1989 relativa às obrigações em matéria de
publicidade dos documentos contabilísticos das sucursais, estabelecidas num Estado-Membro, de
instituições de crédito e de instituições financeiras cuja sede social se situa fora desse
Estado-Membro

89/556/EEC 1989 L 302 01/01/1991
Directiva 89/556/CEE do Conselho, de 25 de Setembro de 1989, que estabelece as condições de
polícia sanitária aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às importações provenientes de
países terceiros de embriões de animais da espécie bovina

91/68/EEC 1991 L 46 04/04/1991 Directiva 91/68/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia sanitária
que regem as trocas comerciais intracomunitárias de ovinos e caprinos

90/427/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Directiva 90/427/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa às condições zootécnicas e
genealógicas que regem o comércio intracomunitário de equídeos

90/428/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Directiva 90/428/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa às trocas de equídeos destinados
a concursos e que estabelece as condições de participação nesses concursos

90/167/EEC 1990 L 92 30/09/1991
Directiva 90/167/CEE do Conselho, de 26 de Março de 1990, que estabelece as condições de
preparação, colocação no mercado e utilização dos alimentos medicamentosos para animais na
Comunidade

89/617/EEC 1989 L 357 29/11/1991
Directiva 89/617/CEE do Conselho de 27 de Novembro de 1989 que altera a Directiva 80/181/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados- membros respeitantes às unidades de
medida

89/665/EEC 1989 L 395 21/12/1991
Directiva 89/665/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, que coordena as disposições
legislativas, regulamentares e administrativas relativas à aplicação dos processos de recurso em
matéria de adjudicação dos contratos de direito público de obras de fornecimentos

91/675/EEC 1991 L 374 (no date) Directiva 91/675/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que cria um comité dos seguros
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89/459/EEC 1989 L 226 31/12/1991
Directiva 89/459/CEE do Conselho, de 18 de Julho de 1989, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes à altura do relevo dos pneumáticos de certas categorias de
veículos a motor e seus reboques

90/429/EEC 1990 L 224 31/12/1991
Directiva 90/429/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que fixa as exigências de polícia sanitária
aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às importações de sémen de animais da espécie
suína

91/287/EEC 1991 L 144 31/12/1991
Directiva 91/287/CEE do Conselho, de 3 de Junho de 1991, relativa à banda de frequência a designar
para a introdução coordenada de telecomunicações digitais europeias sem fios (DECT) na
Comunidade

91/334/EEC 1991 L 184 22/01/1992
Directiva 91/334/CEE da Comissão de 6 de Junho de 1991 que altera a Directiva 82/475/CEE da
Comissão, que fixa as categorias de ingredientes que podem ser utilizados na rotulagem dos
alimentos compostos para animais de companhia

90/385/EEC 1990 L 189 30/06/1992 Directiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1990, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos dispositivos medicinais implantáveis activos

92/19/EEC 1992 L 104 30/06/1992 Directiva 92/19/CEE da Comissão de 23 de Março de 1992 que altera a Directiva 66/401/CEE relativa
à comercialização de sementes de plantas forrageiras

89/391/EEC 1989 L 183 31/12/1992 Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho

89/654/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Directiva 89/654/CEE do Conselho, de 30 de Novembro de 1989, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde para os locais de trabalho (primeira Directiva especial, na acepção do nº 1 do
artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

89/656/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Directiva 89/656/CEE do Conselho, de 30 de Novembro de 1989, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de protecção individual
no trabalho (terceira Directiva especial, na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

90/269/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Directiva 90/269/CEE do Conselho, de 29 de Maio de 1990, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde respeitantes à movimentação manual de cargas que comportem riscos,
nomeadamente dorso-lombares, para os trabalhadores (quarta Directiva especial na acepção do nº 1
do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

90/270/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Directiva 90/270/CEE do Conselho, de 29 de Maio de 1990, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor (quinta Directiva
especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

91/383/EEC 1991 L 206 31/12/1992
Directiva 91/383/CEE do Conselho, de 25 de Junho de 1991, que completa a aplicação de medidas
tendentes a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores que têm uma relação
de trabalho a termo ou uma relação de trabalho temporário

91/671/EEC 1991 L 373 31/12/1992
Directiva 91/671/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, relativa à aproximação das
legislações dos Estados-Membros respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos
veículos de menos de 3,5 toneladas

92/35/EEC 1992 L 157 31/12/1992 Directiva 92/35/CEE do Conselho, de 29 de Abril de 1992, que define as regras de controlo e as
medidas de luta contra a peste equina

92/42/EEC 1992 L 167 31/12/1992 Directiva 92/42/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa às exigências de rendimento para
novas caldeiras de água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou gasosos

92/83/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Directiva 92/83/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à harmoinzação da estrutura dos
impostos especiais sobre o conumo de álcool e bebidas alcoólicas

92/84/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Directiva 92/84/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à aproximação das taxas do
imposto especial sobre o consumo de álcool e bebidas alcoólicas

91/477/EEC 1991 L 256 01/01/1993 Directiva 91/477/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1991, relativa ao controlo da aquisição e da
detenção de armas

91/672/EEC 1991 L 373 01/01/1993
Directiva 91/672/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, sobre o reconhecimento recíproco
dos certificados nacionais de condução de embarcações para transporte de mercadorias e de
passageiros por navegação interior

91/680/EEC 1991 L 376 01/01/1993
Directiva 91/680/CEE do Conselho, de 16 de Dezembro de 1991, que completa o sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado e altera, tendo em vista a abolição das fronteiras fiscais, a
Directiva 77/388/CEE
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92/13/EEC 1992 L 76 01/01/1993
Directiva 92/13/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativa à coordenação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à aplicação das regras comunitárias em
matéria de procedimentos de celebração de contratos de direito público pelas entidades que operam
nos sectores da água, da energia, dos transportes e das telecomunicações

92/118/EEC 1993 L 62 01/01/1993

Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que define as condições sanitárias e
de polícia sanitária que regem o comércio e as importações na Comunidade de produtos não sujeitos,
no que respeita às referidas condições, às regulamentações comunitárias específicas referidas no
capítulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita aos agentes patogénicos, da
Directiva 90/425/CEE

93/2/EEC 1993 L 54 31/05/1993 Directiva 93/2/CEE da Comissão, de 28 de Janeiro de 1993, que altera o anexo II da Directiva
66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

92/70/EEC 1992 L 250 01/06/1993 Directiva 92/70/CEE da Comissão, de 30 de Julho de 1992, que estabelece os elementos das
investigações a efectuar no âmbito do reconhecimento de zonas protegidas na Comunidade

92/90/EEC 1992 L 344 01/06/1993
Directiva 92/90/CEE da Comissão, de 3 de Novembro de 1992, que estabelece as obrigações a
cumprir pelos produtores e importadores de plantas, produtos vegetais ou outros materiais, bem como
as normas a seguir no respectivo registo

92/105/EEC 1993 L 4 01/06/1993
Directiva 92/105/CEE da Comissão, de 3 de Dezembro de 1992, que estabelece uma determinada
normalização para os passaportes fitossanitários a utilizar para a circulação de certas plantas,
produtos vegetais ou outros materiais na Comunidade, os processos pormenorizados para a emissão
desses passaportes e as condições e processos pormenorizados para a sua substituição

93/50/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Directiva 93/50/CEE da Comissão, de 24 de Junho de 1993, que determina a inscrição dos produtores
de certos produtos vegetais não enumerados no anexo V, parte A, da Directiva 77/93/CEE do
Conselho ou dos armazéns e centros de expedição estabelecidos nas zonas de produção de tais
produtos num registo oficial

93/51/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Directiva 93/51/CEE da Comissão, de 24 de Junho de 1993, que estabelece normas relativas à
circulação, através de zonas protegidas, de determinadas plantas, produtos vegetais ou outros
materiais, bem como à circulação de tais plantas, produtos vegetais ou outros materiais originários
dessas zonas protegidas no interior das mesmas

91/271/EEC 1991 L 135 30/06/1993 Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao tratamento de águas residuais
urbanas

91/533/EEC 1991 L 288 30/06/1993 Directiva 91/533/CEE do Conselho, de 14 de Outubro de 1991, relativa à obrigação de a entidade
patronal informar o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato ou à relação de trabalho

92/97/EEC 1992 L 371 30/06/1993
Directiva 92/97/CEE do Conselho, de 10 de Novembro de 1992, que altera a Directiva 70/157/CEE,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes ao nível sonoro admissível
e ao dispositivo de escape dos veículos a motor

92/106/EEC 1992 L 368 30/06/1993 Directiva 92/106/CEE do Conselho, de 7 de Dezembro de 1992, relativa ao estabelecimento de regras
comuns para certos transportes combinados de mercadorias entre Estados-membros

91/371/EEC 1991 L 205 04/07/1993 Directiva 91/371/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1991, respeitante à aplicação do acordo entre a
Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça relativo ao seguro directo não vida

91/412/EEC 1991 L 228 23/07/1993 Directiva 91/412/CEE da Comissão, de 23 de Julho de 1991, que estabelece os princípios e directrizes
das boas práticas de fabrico de medicamentos veterinários

92/2/EEC 1992 L 34 31/07/1993
Directiva 92/2/CEE da Comissão, de 13 de Janeiro de 1992, que estabelece o procedimento de
amostragem e o método de análise comunitário para o controlo oficial das temperaturas de alimentos
ultracongelados destinados à alimentação humana

92/6/EEC 1992 L 57 30/09/1993 Directiva 92/6/CEE do Conselho, de 10 de Fevereiro de 1992, relativa à instalação de utilização de
dispositivos de limitação de velocidade para certas categorias de veículos a motor na Comunidade

92/66/EEC 1992 L 260 01/10/1993 Directiva 92/66/CEE do Conselho, de 14 de Julho de 1992, que estabelece medidas comunitárias de
luta contra a doença de Newcastle

92/119/EEC 1993 L 62 01/10/1993
Directiva 92/119/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que estabelece medidas
comunitárias gerais de luta contra certas doenças animais, bem como medidas específicas
respeitantes à doença vesiculosa do suíno
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93/85/EEC 1993 L 259 15/11/1993 Directiva 93/85/CEE do Conselho, de 4 de Outubro de 1993, relativa à luta contra a podridão anelar da
batata

91/676/EEC 1991 L 375 19/12/1993 Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à protecção das águas contra
a poluição causada por nitratos de origem agrícola

91/322/EEC 1991 L 117 31/12/1993
Directiva 91/322/CEE da Comissão, de 29 de Maio de 1991, relativa ao estabelecimento de valores
limite com carácter indicativo por meio da aplicação da Directiva 80/1107/CEE do Conselho relativa à
protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos, físicos e
biológicos durante o trabalho

92/57/EEC 1992 L 245 31/12/1993
Directiva 92/57/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1992, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde a aplicar nos estaleiros temporários ou móveis (oitava directiva especial na
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

93/45/EEC 1993 L 159 31/12/1993 Directiva 93/45/CEE da Comissão, de 17 de Junho de 1993, relativa ao fabrico de néctares sem adição
de açúcares ou de mel

93/49/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Directiva 93/49/CEE da Comissão, de 23 de Junho de 1993, que estabelece a ficha contendo as
condições a satisfazer pelas plantas ornamentais e materiais de propagação de plantas ornamentais,
em conformidade com a Directiva 91/682/CEE do Conselho

93/52/EEC 1993 L 175 31/12/1993
Directiva 93/52/CEE do Conselho de 24 de Junho de 1993 que altera a Directiva 89/556/CEE que
estabelece as condições de polícia sanitária aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às
importações provenientes de países terceiros de embriões de animais domésticos da espécie bovina

93/61/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Directiva 93/61/CEE da Comissão, de 2 de Julho de 1993, que estabelece a ficha relativa às
condições a satisfazer pelos materiais de propagação e plantação de produtos hortícolas, com
excepção das sementes, em conformidade com a Directiva 92/33/CEE do Conselho

93/86/EEC 1993 L 264 31/12/1993
Directiva 93/86/CEE da Comissão de 4 de Outubro de 1993 que adapta ao progresso técnico a
Directiva 91/157/CEE do Conselho relativa às pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias
perigosas

91/674/EEC 1991 L 374 01/01/1994 Directiva 91/674/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, relativo às contas anuais e às contas
consolidadas das empresas de seguros

92/65/EEC 1992 L 268 01/01/1994
Directiva 92/65/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1992, que define as condições de polícia sanitária
que regem o comércio e as importações na Comunidade de animais, sémens, óvulos e embriões não
sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária, às regulamentações comunitárias
específicas referidas na secção I do anexo A da Directiva 90/425/CEE

93/109/EC 1993 L 329 01/02/1994
Directiva 93/109/CE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1993, que estabelece o sistema de exercício
do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União
residentes num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade

93/8/EEC 1993 L 90 01/04/1994
Directiva 93/8/CEE da Comissão, de 15 de Março de 1993, que altera a Directiva 82/711/CEE do
Conselho, que estabelece as regras de base necessárias à verificação da migração dos constituintes
dos materiais e objectos de plástico destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios

93/11/EEC 1993 L 93 01/04/1994 Directiva 93/11/CEE da Comissão, de 15 de Março de 1993, relativa à libertação de N-nitrosaminas e
substâncias N- nitrosáveis por tetinas e chupetas de elastómeros ou borracha

92/58/EEC 1992 L 245 24/06/1994
Directiva 92/58/CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1992, relativa às prescrições mínimas para a
sinalização de segurança e/ou de saúde no trabalho (nona directiva especial na acepção do nº 1 do
artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

93/62/EEC 1993 L 250 30/06/1994
Directiva 93/62/CEE da Comissão, de 5 de Julho de 1993, que estabelece as medidas de execução
respeitantes à fiscalização e controlo dos fornecedores e instalações nos termos da Directiva
92/33/CEE do Conselho relativa à comercialização de material de propagação e plantação de
produtos hortícolas, com excepção das sementes

93/42/EEC 1993 L 169 01/07/1994 Directiva 93/42/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993, relativa aos dispositivos médicos

93/60/EEC 1993 L 186 01/07/1994
Directiva 93/60/CEE do Conselho de 30 de Junho de 1993 que altera a Directiva 88/407/CEE, que fixa
as exigências de polícia sanitária aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às importações
de sémen congelado de animais da espécie bovina e que torna o seu âmbito de aplicação extensivo
ao sémen fresco de bovino

DMI - 02/11/2020 9/62

Diretivas do mercado único adotadas em 1 de novembro de 2020, organizadas por data de transposição



N° OJ Transposition
delay PT

93/68/EEC 1993 L 220 01/07/1994

Directiva 93/68/CEE do Conselho de 22 de Julho de 1993 que altera as Directivas 87/404/CEE
(recipientes sob pressão simples), 88/378/CEE (segurança dos brinquedos), 89/106/CEE (produtos de
construção), 89/336/CEE (compatibilidade electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 89/686/CEE
(equipamentos de protecção individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesagem de funcionamento não
automático), 90/385/CEE (dispositivos medicinais implantáveis activos), 90/396/CEE (aparelhos a
gás), 91/263/CEE (equipamentos terminais de telecomunicações), 92/42/CEE (novas caldeiras de
água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou gasosos) e 73/23/CEE (material eléctrico
destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão)

93/73/EEC 1993 L 231 30/09/1994 Quinta Directiva 93/73/CEE da Comissão, de 9 de Setembro de 1993, relativa aos métodos de análise
necessários ao controlo da composição dos produtos cosméticos

94/1/EC 1994 L 23 01/10/1994
Directiva 94/1/CE da Comissão de 6 de Janeiro de 1994 respeitante à adaptação técnica da Directiva
75/324/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes
às embalagens aerossóis

92/91/EEC 1992 L 348 03/11/1994
Directiva 92/91/CEE do Conselho, de 3 de Novembro de 1992, relativa às prescrições mínimas
destinadas a melhorar a proteccção em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores das
indústrias extractivas por perfuração (décima primeira directiva especial na acepção do nº 1 do artigo
16º da Directiva 89/391/CEE)

92/85/EEC 1992 L 348 24/11/1994
Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas
destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou
lactantes no trabalho (décima directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva
89/391/CEE)

92/104/EEC 1992 L 404 07/12/1994
Directiva 92/104/CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1992, relativa às prescrições mínimas
destinadas a melhorar a protecção em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores das indústrias
extractivas a céu aberto ou subterrâneas (décima segunda directiva especial na acepção do nº 1 do
artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

92/29/EEC 1992 L 113 31/12/1994 Directiva 92/29/CEE do Conselho, de 31 de Março de 1992, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde com vista a promover uma melhor assistência médica a bordo dos navios

93/13/EEC 1993 L 95 31/12/1994 Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos
celebrados com os consumidores

93/41/EEC 1993 L 214 01/01/1995
Directiva 93/41/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1993 que revoga a Directiva 87/22/CEE, relativa
à aproximação das medidas nacionais respeitantes à colocação no mercado dos medicamentos de
alta tecnologia, nomeadamente dos resultantes da biotecnologia

93/83/EEC 1993 L 248 01/01/1995
Directiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de Setembro de 1993, relativa à coordenação de
determinadas disposições em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão
por satélite e à retransmissão por cabo

95/6/EC 1995 L 67 30/06/1995 Directiva 95/6/CE da Comissão de 20 de Março de 1995 que altera os anexos I e II da Directiva
66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

94/22/EC 1994 L 164 01/07/1995
Directiva 94/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 1994, relativa às
condições de concessão e de utilização das autorizações de prospecção, pesquisa e produção de
hidrocarbonetos

94/11/EC 1994 L 100 23/09/1995
Directiva 94/11/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Março de 1994, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros
respeitantes à rotulagem dos materiais utilizados nos componentes principais dos artigos de calçado
para venda ao consumidor

93/103/EC 1993 L 307 23/11/1995
Directiva 93/103/CE do Conselho, de 23 de Novembro de 1993, relativa às prescrições mínimas de
segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca (13a directiva especial na acepção do
nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

94/63/EC 1994 L 365 31/12/1995
Directiva 94/63/CEE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa ao
controlo das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) resultantes do armazenamento de
gasolinas e da sua distribuição dos terminais para as estações de serviço

94/80/EC 1994 L 368 31/12/1995
Directiva 94/80/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, que estabelece as regras de exercício
do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num
Estado-membro de que não tenham a nacionalidade

96/30/EC 1996 L 122 (no date)
Directiva 96/30/CE do Conselho, de 13 de Maio de 1996, que altera a Directiva 94/80/CE, que
estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos
cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade
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94/33/EC 1994 L 216 22/06/1996 Directiva 94/33/CE do Conselho, de 22 de Junho de 1994, relativa à protecção dos jovens no trabalho

94/62/EC 1994 L 365 29/06/1996 Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a
embalagens e resíduos de embalagens

96/18/EC 1996 L 76 01/07/1996 Directiva 96/18/CE da Comissão, de 19 de Março de 1996, que altera várias directivas do Conselho
relativas à comercialização de sementes e propágulos

95/32/EC 1995 L 178 30/09/1996
Sexta Directiva 95/32/CE da Comissão, de 7 de Julho de 1995, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes aos métodos de análise necessários para a fiscalização da
composição dos produtos cosméticos

96/20/EC 1996 L 92 30/09/1996
Directiva 96/20/CE da Comissão, de 27 de Março de 1996, que adapta ao progresso técnico a
Directiva 70/157/CEE do Conselho relativa ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos
veículos a motor

95/50/EC 1995 L 249 01/01/1997 Directiva 95/50/CE do Conselho, de 6 de Outubro de 1995, relativa a procedimentos uniformes de
controlo do transporte rodoviário de mercadorias perigosas

96/75/EC 1996 L 304 01/01/1997
Directiva 96/75/CE do Conselho de 19 de Novembro de 1996 relativa às regras de fretamento e de
determinação dos preços no sector dos transportes nacionais e internacionais de mercadorias por via
navegável na Comunidade

96/40/EC 1996 L 196 01/02/1997 Directiva 96/40/CE da Comissão de 25 de Junho de 1996 que estabelece um modelo comum de cartão
de identidade para os inspectores que efectuam a inspecção pelo Estado do porto

96/90/EC 1997 L 13 30/06/1997

Directiva 96/90/CE do Conselho de 17 de Dezembro de 1996 que altera a Directiva 92/118/CEE, que
define as condições sanitárias e de polícia sanitária que regem o comércio e as importações na
Comunidade de produtos não sujeitos, no que respeita às referidas condições, às regulamentações
comunitárias específicas referidas no capítulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita
aos agentes patogénicos, da Directiva 90/425/CEE

96/22/EC 1996 L 125 01/07/1997
Directiva 96/22/CE do Conselho, de 29 Abril de 1996, relativa à proibição de utilização de certas
substâncias com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção animal
e que revoga as Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

96/72/EC 1996 L 304 01/07/1997
Directiva 96/72/CE do Conselho de 18 de Novembro de 1996 que altera as Directivas 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relativas à comercialização de
sementes de beterraba, sementes de plantas forrageiras, sementes de cereais, batatas de semente,
sementes de plantas oleaginosas e de fibras e sementes de produtos hortícolas

96/60/EC 1996 L 266 15/07/1997
Directiva 96/60/CE da Comissão de 19 de Setembro de 1996 relativa à aplicação da Directiva
92/75/CEE do Conselho à etiquetagem energética das máquinas combinadas de lavar e secar roupa
para uso doméstico

96/53/EC 1996 L 235 16/09/1997
Directiva 96/53/CE do Conselho de 25 de Julho de 1996 que fixa as dimensões máximas autorizadas
no tráfego nacional e internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para
certos veículos rodoviários em circulação na Comunidade

96/8/EC 1996 L 55 30/09/1997 Directiva 96/8/CE da Comissão, de 26 de Fevereiro de 1996, relativa aos alimentos destinados a serem
utilizados em dietas de restrição calórica para redução do peso

96/45/EC 1996 L 213 30/09/1997 Sétima Directiva 96/45/CE da Comissão de 2 de Julho de 1996 relativa aos métodos de análise
necessários ao controlo da composição dos produtos cosméticos

96/67/EC 1996 L 272 25/10/1997 Directiva 96/67/CE do Conselho de 15 de Outubro de 1996 relativa ao acesso ao mercado da
assistência em escala nos aeroportos da Comunidade

96/9/EC 1996 L 77 31/12/1997 Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção
jurídica das bases de dados

96/59/EC 1996 L 243 16/03/1998 Directiva 96/59/CE do Conselho de 16 de Setembro de 1996 relativa à eliminação dos policlorobifenilos
e dos policlorotrifenilos (PCB/PCT)

96/50/EC 1996 L 235 07/04/1998
Directiva 96/50/CE do Conselho de 23 de Julho de 1996 relativa à harmonização das condições de
obtenção dos certificados nacionais de condução de embarcações de navegação interior para o
transporte de mercadorias e de passageiros na Comunidade

97/12/EC 1997 L 109 01/07/1998
Directiva 97/12/CE do Conselho de 17 de Março de 1997 que altera e actualiza a Directiva 64/432/CEE
relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais das
espécies bovina e suína
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97/48/EC 1997 L 222 01/07/1998
Directiva 97/48/CE da Comissão de 29 de Julho de 1997 que altera pela segunda vez a Directiva
82/711/CEE do Conselho que estabelece as regras de base necessárias à verificação da migração
dos constituintes dos materiais e objectos em matéria plástica destinados a entrar em contacto com os
géneros alimentícios

98/59/EC 1998 L 225 (no date) Directiva 98/59/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998 relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes aos despedimentos colectivos

97/9/EC 1997 L 84 26/09/1998 Directiva 97/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de Março de 1997 relativa aos sistemas
de indemnização dos investidores

98/15/EC 1998 L 67 30/09/1998 Directiva 98/15/CE da Comissão de 27 de Fevereiro de 1998 que altera a Directiva 91/271/CEE no que
respeita a determinados requisitos estabelecidos no seu anexo I

98/41/EC 1998 L 188 31/12/1998
Directiva 98/41/CE do Conselho de 18 de Junho de 1998 relativa ao registo das pessoas que viajam
em navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos Estados-membros da
Comunidade

98/67/EC 1998 L 261 31/12/1998 Directiva 98/67/CE da Comissão de 7 de Setembro de 1998 que altera as Directivas 80/511/CEE,
82/475/CEE, 91/357/CEE e Directiva 96/25/CE do Conselho e revoga a Directiva 92/87/CEE

97/70/EC 1998 L 34 01/01/1999 Directiva 97/70/CE do Conselho de 11 de Dezembro de 1997 que estabelece um regime de segurança
harmonizado para os navios de pesca de comprimento igual ou superior a 24 metros

97/67/EC 1998 L 15 14/02/1999
Directiva 97/67/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro de 1997 relativa às
regras comuns para o desenvolvimento do mercado interno dos serviços postais comunitários e a
melhoria da qualidade de serviço

98/68/EC 1998 L 261 31/03/1999
Directiva 98/68/CE da Comissão de 10 de Setembro de 1998 que estabelece o documento-tipo
referido no nº 1 do artigo 9º da Directiva 95/53/CE do Conselho e determinadas regras relativas aos
controlos a efectuar aquando da introdução na Comunidade de alimentos para animais provenientes
de países terceiros

97/79/EC 1998 L 24 30/06/1999
Directiva 97/79/CE do Conselho de 18 de Dezembro de 1997 que altera as Directivas 71/118/CEE,
72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE no que
respeita à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países terceiros
introduzidos na Comunidade

98/46/EC 1998 L 198 30/06/1999
Directiva 98/46/CE do Conselho de 24 de Junho de 1998 que altera os anexos A, D (capítulo I) e F da
Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de comércio
intracomunitário de animais das espécies bovina e suína

98/56/EC 1998 L 226 01/07/1999 Directiva 98/56/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998 relativa à comercialização de materiais de
propagação de plantas ornamentais

98/70/EC 1998 L 350 01/07/1999
Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à
qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e que altera a Directiva 93/12/CEE do
Conselho

1999/67/EC 1999 L 164 (no date)
Directiva 1999/67/CE da Comissão de 28 de Junho de 1999 que altera a Directiva 93/49/CEE da
Comissão que estabelece a ficha contendo as condições a satisfazer pelas plantas ornamentais e
materiais de propagação de plantas ornamentais, em conformidade com a Directiva 91/682/CEE do
Conselho

98/57/EC 1998 L 235 21/08/1999 Directiva 98/57/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998 relativa ao controlo de Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2000/20/EC 2000 L 163 01/12/1999
Directiva 2000/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio de 2000, que altera a
Directiva 64/432/CEE do Conselho relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de
comércio intracomunitário de animais das espécies bovina e suína

98/79/EC 1998 L 331 07/12/1999 Directiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Outubro de 1998 relativa aos
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro

98/26/EC 1998 L 166 11/12/1999 Directiva 98/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Maio 1998 relativa ao carácter
definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários

96/71/EC 1997 L 18 16/12/1999 Directiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 1996 relativa ao
destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços

98/58/EC 1998 L 221 31/12/1999 Directiva 98/58/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998 relativa à protecção dos animais nas
explorações pecuárias
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1999/66/EC 1999 L 164 31/12/1999
Directiva 1999/66/CE da Comissão de 28 de Junho de 1999 que estabelece os requisitos aplicáveis à
etiqueta ou outro documento redigido pelo fornecedor em conformidade com a Directiva 98/56/CE do
Conselho

1999/68/EC 1999 L 172 31/12/1999
Directiva 1999/68/CE da Comissão, de 28 de Junho de 1999, que estabelece medidas de aplicação
adicionais relativas às listas de variedades de plantas ornamentais mantidas pelos fornecedores nos
termos da Directiva 98/56/CE do Conselho

97/81/EC 1998 L 14 20/01/2000
Directiva 97/81/CE do Conselho de 15 de Dezembro de 1997 respeitante ao acordo-quadro relativo
ao trabalho a tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES - Anexo : Acordo-quadro
relativo ao trabalho a tempo parcial

98/95/EC 1999 L 25 01/02/2000

Directiva 98/95/CE do Conselho de 14 de Dezembro de 1998 que altera, no que diz respeito à
consolidação do mercado interno, às variedades de plantas geneticamente modificadas e aos
recursos genéticos vegetais, as Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,
69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relativas à comercialização de sementes de beterraba,
sementes de plantas forrageiras, sementes de cereais, batatas de semente, sementes de plantas
oleaginosas e de fibras e sementes de produtos hortícolas e ao catálogo comum das variedades das
espécies de plantas agrícolas

98/96/EC 1999 L 25 01/02/2000

Directiva 98/96/CE do Conselho de 14 de Dezembro de 1998 que altera, nomeadamente no que diz
respeito às inspecções não oficiais, as Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE,
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relativas à comercialização de sementes de
beterraba, de sementes de plantas forrageiras, de sementes de cereais, de batatas de semente, de
sementes de plantas oleagionosas e de fibras, de sementes de produtos hortícolas, bem como ao
catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas

1999/8/EC 1999 L 50 01/02/2000 Directiva 1999/8/CE da Comissão de 18 de Fevereiro de 1999 que altera a Directiva 66/402/CEE do
Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

98/5/EC 1998 L 77 14/03/2000
Directiva 98/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Fevereiro de 1998 tendente a
facilitar o exercício permanente da profissão de advogado num Estado-membro diferente daquele em
que foi adquirida a qualificação profissional

98/6/EC 1998 L 80 18/03/2000
Directiva 98/6/CE do Parlamento Europeu E do Conselho de 16 de Fevereiro de 1998 relativa à
defesa dos consumidores em matéria de indicações dos preços dos produtos oferecidos aos
consumidores

1999/101/EC 1999 L 334 31/03/2000
Directiva 1999/101/CE da Comissão, de 15 de Dezembro de 1999, que adapta ao progresso técnico
a Directiva 70/157/CEE do Conselho, relativa ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de escape
dos veículos a motor

98/23/EC 1998 L 131 07/04/2000
Directiva 98/23/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 que torna a Directiva 97/81/CE relativa ao
acordo-quadro relativo ao trabalho a tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES
extensiva ao Reino da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

2000/15/EC 2000 L 105 (no date)
Directiva 2000/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Abril de 2000, que altera a
Directiva 64/432/CEE do Conselho, relativa a problemas de fiscalização sanitária em matéria de
comércio intracomunitário de animais das espécies bovina e suína

98/84/EC 1998 L 320 28/05/2000 Directiva 98/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Novembro de 1998 relativa à
protecção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional

1999/19/EC 1999 L 83 31/05/2000
Directiva 1999/19/CE da Comissão de 18 de Março de 1999 que altera a Directiva 97/70/CE do
Conselho que estabelece um regime de segurança harmonizado para os navios de pesca de
comprimento igual ou superior a 24 metros

1999/54/EC 1999 L 142 01/07/2000 Directiva 1999/54/CE da Comissão, de 26 de Maio de 1999, que altera a Directiva 66/402/CEE do
Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

1999/62/EC 1999 L 187 01/07/2000
Directiva 1999/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 1999, relativa à
aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas
infra-estruturas

98/44/EC 1998 L 213 30/07/2000 Directiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Julho de 1998 relativa à protecção
jurídica das invenções biotecnológicas

2000/29/EC 2000 L 169 (no date)
Directiva 2000/29/CE do Conselho, de 8 de Maio de 2000, relativa às medidas de protecção contra a
introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a
sua propagação no interior da Comunidade

1999/4/EC 1999 L 66 13/09/2000 Directiva 1999/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Fevereiro de 1999 relativa aos
extractos de café e aos extractos de chicória
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1999/2/EC 1999 L 66 20/09/2000
Directiva 1999/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Fevereiro de 1999 relativa à
aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos alimentos e ingredientes
alimentares tratados por radiação ionizante

1999/3/EC 1999 L 66 20/09/2000
Directiva 1999/3/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Fevereiro de 1999 relativa ao
estabelecimento de uma lista comunitária de alimentos e ingredientes alimentares tratados por
radiação ionizante

2000/54/EC 2000 L 262 (no date)
Directiva 2000/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, relativa à
protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes biológicos durante o
trabalho (Sétima directiva especial nos termos do n.o 1 do artigo 16.o da Directiva 89/391/CEE)

1999/34/EC 1999 L 141 04/12/2000
Directiva 1999/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Maio de 1999, que altera a
Directiva 85/374/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente
dos produtos defeituosos

98/83/EC 1998 L 330 24/12/2000 Directiva 98/83/CE do Conselho de 3 de Novembro de 1998 relativa à qualidade da água destinada
ao consumo humano

2000/71/EC 2000 L 287 01/01/2001
Directiva 2000/71/CE da Comissão, de 7 de Novembro de 2000, que adapta ao progresso técnico os
métodos de medição definidos nos anexos I, II, III e IV da Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, conforme previsto no artigo 10.o dessa directiva

1999/94/EC 2000 L 12 18/01/2001
Directiva 1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999, relativa às
informações sobre a economia de combustível e as emissões de CO2 disponíveis para o consumidor
na comercialização de automóveis novos de passageiros

1999/103/EC 2000 L 34 09/02/2001
Directiva 1999/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Janeiro de 2000, que altera a
Directiva 80/181/CEE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às
unidades de medida

98/24/EC 1998 L 131 05/05/2001
Directiva 98/24/CE do Conselho de 7 de Abril de 1998 relativa à protecção da segurança e da saúde
dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho
(décima-quarta directiva especial na acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 89/391/CEE)

2001/33/EC 2001 L 127 21/05/2001
Directiva 2001/33/CE da Comissão, de 8 de Maio de 2001, que altera certos anexos da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2001/10/EC 2001 L 147 30/06/2001 Directiva 2001/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, que altera a
Directiva 91/68/CEE do Conselho no que respeita ao tremor epizoótico

2000/14/EC 2000 L 162 03/07/2001
Directiva 2000/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Maio de 2000, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de emissões sonoras para o
ambiente dos equipamentos para utilização no exterior

1999/70/EC 1999 L 175 10/07/2001 Directiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de Junho de 1999 respeitante ao acordo-quadro CES,
UNICE e CEEP relativo a contratos de trabalho a termo

1999/31/EC 1999 L 182 16/07/2001 Directiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de Abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em
aterros

2001/23/EC 2001 L 82 (no date)
Directiva 2001/23/CE do Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à aproximação das legislações
dos Estados-Membros respeitantes à manutenção dos direitos dos trabalhadores em caso de
transferência de empresas ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de
estabelecimentos

98/49/EC 1998 L 209 25/07/2001
Directiva 98/49/CE do Conselho de 29 de Junho de 1998 relativa à salvaguarda dos direitos a pensão
complementar dos trabalhadores assalariados e independentes que se deslocam no interior da
Comunidade

2001/34/EC 2001 L 184 (no date)
Directiva 2001/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Maio de 2001, relativa à
admissão de valores mobiliários à cotação oficial de uma bolsa de valores e à informação a publicar
sobre esses valores

98/71/EC 1998 L 289 28/10/2001 Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa à
protecção legal de desenhos e modelos

2001/104/EC 2002 L 6 12/12/2001 Directiva 2001/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Dezembro de 2001, que altera
a Directiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos
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2000/70/EC 2000 L 313 13/12/2001
Directiva 2000/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2000, que altera
a Directiva 93/42/CEE do Conselho em relação aos dispositivos que integram derivados estáveis do
sangue ou do plasma humanos

2001/82/EC 2001 L 311 (no date) Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários

2001/83/EC 2001 L 311 (no date) Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que
estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano

2001/26/EC 2001 L 168 23/12/2001
Directiva 2001/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Maio de 2001, que altera a
Directiva 95/50/CE do Conselho relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte
rodoviário de mercadorias perigosas

2000/39/EC 2000 L 142 31/12/2001
Directiva 2000/39/CE da Comissão, de 8 de Junho de 2000, relativa ao estabelecimento de uma
primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos para execução da Directiva
98/24/CE do Conselho relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os
riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho

1999/44/EC 1999 L 171 01/01/2002 Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, relativa a certos
aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas

1999/74/EC 1999 L 203 01/01/2002 Directiva 1999/74/CE do Conselho de 19 de Julho de 1999 que estabelece as normas mínimas
relativas à protecção das galinhas poedeiras

2000/75/EC 2000 L 327 01/01/2002 Directiva 2000/75/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2000, que aprova disposições específicas
relativas às medidas de luta e de erradicação da febre catarral ovina ou língua azul

2000/31/EC 2000 L 178 17/01/2002
Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa a certos
aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no
mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico»)

2001/64/EC 2001 L 234 28/02/2002
Directiva 2001/64/CE do Conselho, de 31 de Agosto de 2001, que altera a Directiva 66/401/CEE
relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras e a Directiva 66/402/CEE relativa à
comercialização de sementes de cereais

2002/28/EC 2002 L 77 31/03/2002
Directiva 2002/28/CE da Comissão, de 19 de Março de 2002, que altera certos anexos da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2000/53/EC 2000 L 269 21/04/2002 Directiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Setembro de 2000, relativa aos
veículos em fim de vida

1999/63/EC 1999 L 167 30/06/2002
Directiva 1999/63/CE do Conselho, de 21 de Junho de 1999, respeitante ao acordo relativo à
organização do tempo de trabalho dos marítimos celebrado pela Associação de Armadores da
Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação dos Sindicatos dos Transportes da União Europeia
(FST) - Anexo: Acordo Europeu relativo à organização do tempo de trabalho dos marítimos

1999/95/EC 2000 L 14 30/06/2002
Directiva 1999/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 1999, relativa à
aplicação das disposições relativas ao período de trabalho dos marítimos a bordo dos navios que
utilizam os portos da Comunidade

95/60/EC 1995 L 291 01/08/2002 Directiva 95/60/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 1995, relativa à marcação para efeitos fiscais
do gasóleo e do querosene

2002/53/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/53/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, que diz respeito ao catálogo comum das
variedades das espécies de plantas agrícolas

2002/54/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/54/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes
de beterrabas

2002/55/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/55/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, respeitante à comercialização de
sementes de produtos hortícolas

2002/56/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/56/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à comercialização de batatas de
semente

2002/57/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/57/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes
de plantas oleaginosas e de fibras
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2001/18/EC 2001 L 106 17/10/2002
Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março de 2001, relativa à
libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados e que revoga a
Directiva 90/220/CEE do Conselho

2001/89/EC 2001 L 316 31/10/2002 Directiva 2001/89/CE do Conselho, de 23 de Outubro de 2001, relativa a medidas comunitárias de
luta contra a peste suína clássica

2001/81/EC 2001 L 309 27/11/2002 Directiva 2001/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2001, relativa ao
estabelecimento de valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos

2001/29/EC 2001 L 167 22/12/2002
Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à
harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da
informação

2002/39/EC 2002 L 176 31/12/2002
Directiva 2002/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 2002, que altera a
Directiva 97/67/CE no que respeita à prossecução da abertura à concorrência dos serviços postais
da Comunidade

2002/40/EC 2002 L 128 31/12/2002
Directiva 2002/40/CE da Comissão, de 8 de Maio de 2002, relativa à aplicação da Directiva
92/75/CEE do Conselho no que respeita à etiquetagem energética dos fornos eléctricos para uso
doméstico

1999/105/EC 2000 L 11 01/01/2003 Directiva 1999/105/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1999, relativa à comercialização de
materiais florestais de reprodução

2002/35/EC 2002 L 112 01/01/2003
Directiva 2002/35/CE da Comissão, de 25 de Abril de 2002, que altera a Directiva 97/70/CE do
Conselho, que estabelece um regime de segurança harmonizado para os navios de pesca de
comprimento igual ou superior a 24 metros

2002/63/EC 2002 L 187 01/01/2003
Directiva 2002/63/CE da Comissão, de 11 de Julho de 2002, que estabelece métodos de amostragem
comunitários para o controlo oficial de resíduos de pesticidas no interior e à superfície de produtos
de origem vegetal ou animal e revoga a Directiva 79/700/CEE

2002/11/EC 2002 L 53 23/02/2003
Directiva 2002/11/CE do Conselho, de 14 de Fevereiro de 2002, que altera a Directiva 68/193/CEE
relativa à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha e revoga a Directiva
74/649/CEE

2002/4/EC 2002 L 30 31/03/2003 Directiva 2002/4/CE da Comissão, de 30 de Janeiro de 2002, relativa ao registo de estabelecimentos
de criação de galinhas poedeiras abrangidos pela Directiva 1999/74/CE do Conselho

2003/22/EC 2003 L 78 31/03/2003
Directiva 2003/22/CE da Comissão, de 24 de Março de 2003, que altera certos anexos da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2002/36/EC 2002 L 116 01/04/2003
Directiva 2002/36/CE da Comissão, de 29 de Abril de 2002, que altera determinados anexos da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2002/33/EC 2002 L 315 30/04/2003
Directiva 2002/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2002, que altera
as Directivas 90/425/CEE e 92/118/CEE do Conselho no que respeita às regras sanitárias relativas
aos subprodutos animais

2002/32/EC 2002 L 140 01/05/2003 Directiva 2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Maio de 2002, relativa às
substâncias indesejáveis nos alimentos para animais

2003/47/EC 2003 L 138 15/06/2003
Directiva 2003/47/CE da Comissão, de 4 de Junho de 2003, que altera os anexos II, IV e V da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa a medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais às plantas e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

1999/92/EC 2000 L 23 30/06/2003
Directiva 1999/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1999, relativa às
prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos
trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas (15.a
directiva especial, na acepção do n.o 1 do artigo 16.o da Directiva 89/391/CEE)

2002/60/EC 2002 L 192 30/06/2003
Directiva 2002/60/CE do Conselho, de 27 de Junho de 2002, que estabelece disposições específicas
em relação à luta contra a peste suína africana e que altera a Directiva 92/119/CEE no que respeita
à doença de Teschen e à peste suína africana
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2002/68/EC 2002 L 195 30/06/2003 Directiva 2002/68/CE do Conselho, de 19 de Julho de 2002, que altera a Directiva 2002/57/CE relativa
à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras

2003/17/EC 2003 L 76 30/06/2003 Directiva 2003/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Março de 2003, que altera a
Directiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diástole

2001/111/EC 2001 L 10 12/07/2003 Directiva 2001/111/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, relativa a determinados açúcares
destinados à alimentação humana

2001/112/EC 2002 L 10 12/07/2003 Directiva 2001/112/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, relativa aos sumos de frutos e a
determinados produtos similares destinados à alimentação humana

2001/113/EC 2002 L 10 12/07/2003 Directiva 2001/113/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, relativa aos doces e geleias de
frutos, citrinadas e creme de castanha destinados à alimentação humana

2001/114/EC 2002 L 15 17/07/2003 Directiva 2001/114/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, relativa a determinados leites
conservados parcial ou totalmente desidratados, destinados à alimentação humana

2000/43/EC 2000 L 180 19/07/2003 Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica

2002/19/EC 2002 L 108 24/07/2003 Directiva 2002/19/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao
acesso e interligação de redes de comunicações electrónicas e recursos conexos (directiva acesso)

2002/20/EC 2002 L 108 24/07/2003 Directiva 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa à
autorização de redes e serviços de comunicações electrónicas (directiva autorização)

2002/21/EC 2002 L 108 24/07/2003
Directiva 2002/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa a um
quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas
(directiva-quadro)

2002/22/EC 2002 L 108 24/07/2003
Directiva 2002/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março de 2002, relativa ao
serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações
electrónicas (directiva serviço universal)

2002/77/EC 2002 L 249 24/07/2003 Directiva 2002/77/CE da Comissão, de 16 de Setembro de 2002, relativa à concorrência nos
mercados de redes e serviços de comunicações electrónicas

2002/46/EC 2002 L 183 31/07/2003 Directiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho de 2002, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos suplementos alimentares

2003/57/EC 2003 L 151 31/07/2003
Directiva 2003/57/CE da Comissão, de 17 de Junho de 2003, que altera a Directiva 2002/32/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Maio de 2002, relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais

2001/110/EC 2002 L 10 01/08/2003 Directiva 2001/110/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2001, relativa ao mel

2003/12/EC 2003 L 28 01/08/2003 Directiva 2003/12/CE da Comissão, de 3 de Fevereiro de 2003, relativa à reclassificação dos
implantes mamários no âmbito da Directiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos

2000/36/EC 2000 L 197 03/08/2003 Directiva 2000/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Junho de 2000, relativa aos
produtos de cacau e de chocolate destinados à alimentação humana

2001/96/EC 2001 L 13 04/08/2003
Directiva 2001/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001, que
estabelece normas e procedimentos harmonizados para a segurança das operações de carga e
descarga de navios graneleiros

2003/7/EC 2003 L 22 01/09/2003
Directiva 2003/7/CE da Comissão, de 24 de Janeiro de 2003, que altera as condições de autorização
da cantaxantina nos alimentos para animais, em conformidade com a Directiva 70/524/CEE do
Conselho

2003/61/EC 2003 L 165 10/10/2003

Directiva 2003/61/CE do Conselho, de 18 de Junho de 2003, que altera, no respeitante aos ensaios
comparativos, as Directivas 66/401/CEE relativa à comercialização de sementes de plantas
forrageiras, 66/402/CEE relativa à comercialização de sementes de cereais, 68/193/CEE relativa à
comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha, 92/33/CEE relativa à
comercialização de material de propagação e plantação de produtos hortícolas, com excepção das
sementes, 92/34/CEE relativa à comercialização de material de propagação de fruteiras e de fruteiras
destinados à produção de frutos, 98/56/CE relativa à comercialização de materiais de propagação de
plantas ornamentais, 2002/54/CE relativa à comercialização de sementes de beterrabas, 2002/55/CE
respeitante à comercialização de sementes de produtos hortícolas, 2002/56/CE relativa à
comercialização de batatas de semente e 2002/57/CE relativa à comercialização de sementes de
plantas oleaginosas e de fibras
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2002/58/EC 2002 L 201 31/10/2003
Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002, relativa ao
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas
(Directiva relativa à privacidade e às comunicações electrónicas)

2003/63/EC 2003 L 159 31/10/2003
Directiva 2003/63/CE da Comissão, de 25 de Junho de 2003, que altera a Directiva 2001/83/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos
para uso humano

2000/79/EC 2000 L 302 01/12/2003

Directiva 2000/79/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, respeitante à aplicação do acordo
europeu sobre a organização do tempo de trabalho do pessoal móvel da aviação civil, celebrado pela
Associação das Companhias Aéreas Europeias (AEA), a Federação Europeia dos Trabalhadores dos
Transportes (ETF), a Associação Europeia do Pessoal Navegante (ECA), a Associação das
Companhias Aéreas das Regiões da Europa (ERA) e a Associação Internacional de Chárteres Aéreos
(AICA)

2000/78/EC 2000 L 303 02/12/2003 Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de
igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional

2000/60/EC 2000 L 327 22/12/2003 Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, que
estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água

2002/47/EC 2002 L 168 27/12/2003 Directiva 2002/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Junho de 2002, relativa aos
acordos de garantia financeira

2001/65/EC 2001 L 283 31/12/2003
Directiva 2001/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001, que altera
as Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE relativamente às regras de valorimetria
aplicáveis às contas anuais e consolidadas de certas formas de sociedades, bem como dos bancos e
de outras instituições financeiras

2003/40/EC 2003 L 126 31/12/2003
Directiva 2003/40/CE da Comissão, de 16 de Maio de 2003, que estabelece a lista, os limites de
concentração e as menções constantes do rótulo para os constituintes das águas minerais naturais,
bem como as condições de utilização de ar enriquecido em ozono para o tratamento das águas
minerais naturais e das águas de nascente

2003/45/EC 2003 L 138 31/12/2003 Directiva 2003/45/CE da Comissão, de 28 de Maio de 2003, que altera a Directiva 2002/57/CE do
Conselho relativa à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras

2003/48/EC 2003 L 157 31/12/2003 Directiva 2003/48/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa à tributação dos rendimentos da
poupança sob a forma de juros

2003/87/EC 2003 L 275 31/12/2003
Directiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 2003, relativa à
criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na
Comunidade e que altera a Directiva 96/61/CE do Conselho

2003/96/EC 2003 L 283 31/12/2003 Directiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, que reestrutura o quadro comunitário
de tributação dos produtos energéticos e da electricidade

2003/49/EC 2003 L 157 01/01/2004
Directiva 2003/49/CE do Conselho, de 3 de Junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum aplicável
aos pagamentos de juros e royalties efectuados entre sociedades associadas de Estados-Membros
diferentes

2001/95/EC 2002 L 11 15/01/2004 Directiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Dezembro de 2001, relativa à
segurança geral dos produtos

2002/59/EC 2002 L 208 05/02/2004
Directiva 2002/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2002, relativa à
instituição de um sistema comunitário de acompanhamento e de informação do tráfego de navios e
que revoga a Directiva 93/75/CEE do Conselho

2002/7/EC 2002 L 67 09/03/2004
Directiva 2002/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2002, que altera a
Directiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e
internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos
rodoviários em circulação na Comunidade

2004/9/EC 2004 L 50 (no date) Directiva 2004/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, relativa à
inspecção e verificação das boas práticas de laboratório (BPL) (versão codificada)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
Directiva 2004/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à aplicação
dos princípios de boas práticas de laboratório e ao controlo da sua aplicação nos ensaios sobre as
substâncias químicas (versão codificada)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) Directiva 2004/29/CE da Comissão, de 4 de Março de 2004, relativa à fixação dos caracteres e das
condições mínimas para o exame das variedades de vinha
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2003/90/EC 2003 L 254 31/03/2004
Directiva 2003/90/CE da Comissão, de 6 de Outubro de 2003, que estabelece regras de execução do
artigo 7.° da Directiva 2002/53/CE do Conselho no que diz respeito aos caracteres que, no mínimo,
devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies de plantas agrícolas

2003/91/EC 2003 L 254 31/03/2004
Directiva 2003/91/CE da Comissão, de 6 de Outubro de 2003, que estabelece regras de execução do
artigo 7.° da Directiva 2002/55/CE do Conselho no que diz respeito aos caracteres que, no mínimo,
devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies hortícolas

2003/116/EC 2003 L 321 31/03/2004
Directiva 2003/116/CE da Comissão, de 4 de Dezembro de 2003, que altera os anexos II, III, IV e V
da Directiva 2000/29/CE do Conselho no que se refere ao organismo prejudicial Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.

2003/99/EC 2003 L 325 12/04/2004
Directiva 2003/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003, relativa à
vigilância das zoonoses e dos agentes zoonóticos, que altera a Decisão 90/424/CEE do Conselho e
revoga a Directiva 92/117/CEE do Conselho

2004/31/EC 2004 L 85 20/04/2004
Directiva 2004/31/CE da Comissão, de 17 de Março de 2004, que altera os anexos I, II, III, IV e V da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2003/94/EC 2003 L 262 30/04/2004
Directiva 2003/94/CE da Comissão, de 8 de Outubro de 2003, que estabelece princípios e directrizes
das boas práticas de fabrico de medicamentos para uso humano e de medicamentos experimentais
para uso humano

2004/74/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/74/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que altera a Directiva 2003/96/CE no que
se refere à possibilidade de determinados Estados-Membros aplicarem, relativamente aos produtos
energéticos e à electricidade, isenções ou reduções temporárias dos níveis de tributação

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/75/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que altera a Directiva 2003/96/CE no que
se refere à possibilidade de Chipre aplicar isenções ou reduções temporárias dos níveis de tributação
aos produtos energéticos e à electricidade

2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/76/CE do Conselho, de 29 de Abril de 2004, que altera a Directiva 2003/49/CE no que
respeita à possibilidade concedida a alguns Estados-Membros de beneficiarem de períodos
transitórios relativamente à aplicação de um regime fiscal comum aplicável aos pagamentos de juros
e royalties efectuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes

2001/24/EC 2001 L 125 05/05/2004 Directiva 2001/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001, relativa ao
saneamento e à liquidação das instituições de crédito

2004/37/EC 2004 L 158 (no date)
Directiva 2004/37/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à
protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou
mutagénicos durante o trabalho (Sexta Directiva especial nos termos do n.o l do artigo 16. ° da
Directiva 89/391/CEE do Conselho) (versão codificada)

1999/37/EC 1999 L 138 01/06/2004 Directiva 1999/37/CE do Conselho de 29 de Abril de 1999 relativa aos documentos de matrícula dos
veículos

2004/70/EC 2004 L 127 01/06/2004
Directiva 2004/70/CE da Comissão, de 28 de Abril de 2004, que altera a Directiva 2000/29/CE do
Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade

2004/84/EC 2004 L 219 (no date)
Directiva do Conselho 2004/84/CE, de 10 de Junho de 2004, que altera a Directiva 2001/113/CE
relativa aos doces e geleias de frutos, citrinadas e creme de castanha destinados à alimentação
humana

2003/50/EC 2003 L 169 30/06/2004 Directiva 2003/50/CE do Conselho, de 11 de Junho de 2003, que altera a Directiva 91/68/CEE no que
diz respeito ao reforço dos controlos da circulação de ovinos e caprinos

2003/85/EC 2003 L 306 30/06/2004
Directiva 2003/85/CE do Conselho, de 29 de Setembro de 2003, relativa a medidas comunitárias de
luta contra a febre aftosa, ue revoga a Directiva 85/511/CEE e as Decisões 89/531/CEE e
91/665/CEE, bem como altera a Directiva 92/46/CEE (.)

2003/43/EC 2003 L 143 01/07/2004
Directiva 2003/43/CE do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que altera a Directiva 88/407/CEE que
fixa as exigências de polícia sanitária aplicáveis às trocas comerciais intracomunitárias e às
importações de sémen de animais da espécie bovina

2002/49/EC 2002 L 189 18/07/2004 Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa à
avaliação e gestão do ruído ambiente
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2001/42/EC 2001 L 197 21/07/2004 Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa à
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente

2003/73/EC 2003 L 186 24/07/2004 Directiva 2003/73/CE da Comissão, de 24 de Julho de 2003, que altera o anexo III da Directiva
1999/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

2003/88/EC 2003 L 299 (no date) Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativa a
determinados aspectos da organização do tempo de trabalho

2002/87/EC 2003 L 35 11/08/2004

Directiva 2002/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativa à
supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de seguros e empresas de
investimento de um conglomerado financeiro e que altera as Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE,
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE do Conselho e as Directivas 98/78/CE e 2000/12/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho

2004/55/EC 2004 L 114 29/09/2004 Directiva 2004/55/CE da Comissão, de 20 de Abril de 2004, que altera a Directiva 66/401/CEE do
Conselho relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras

2001/86/EC 2001 L 294 08/10/2004 Directiva 2001/86/CE do Conselho, de 8 de Outubro de 2001, que completa o estatuto da sociedade
europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores

2002/65/EC 2002 L 271 09/10/2004
Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 2002, relativa à
comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores e que altera as
Directivas 90/619/CEE do Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE

2003/74/EC 2003 L 262 14/10/2004
Directiva 2003/74/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003, que altera
a Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas substâncias com efeitos
hormonais ou tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção animal

2003/25/EC 2003 L 123 17/11/2004 Directiva 2003/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Abril de 2003, relativa a
prescrições específicas de estabilidade para os navios ro-ro de passageiros

2003/100/EC 2003 L 285 21/11/2004
Directiva 2003/100/CE da Comissão, de 31 de Outubro de 2003, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais

2003/8/EC 2003 L 26 30/11/2004
Directiva 2002/8/CE do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, relativa à melhoria do acesso à justiça
nos litígios transfronteiriços, através do estabelecimento de regras mínimas comuns relativas ao apoio
judiciário no âmbito desses litígios

2002/99/EC 2003 L 18 31/12/2004
Directiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as regras de polícia
sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem
animal destinados ao consumo humano

2004/103/EC 2004 L 313 31/12/2004

Directiva 2004/103/CE da Comissão, de 7 de Outubro de 2004, relativa aos controlos de identidade e
fitossanitários das plantas, produtos vegetais ou outros materiais enunciados na parte B do anexo V
da Directiva 2000/29/CE do Conselho, que podem ser efectuados num local diferente do ponto de
entrada na Comunidade ou num local próximo, e que especifica as condições respeitantes a esses
controlos

2004/105/EC 2004 L 319 31/12/2004
Directiva 2004/105/CE da Comissão, de 15 de Outubro de 2004, que determina os modelos de
certificados fitossanitários ou certificados fitossanitários de reexportação oficiais que acompanham
os vegetais, os produtos vegetais ou outros materiais provenientes de países terceiros e enumerados
na Directiva 2000/29/CE do Conselho

2002/85/EC 2002 L 327 01/01/2005
Directiva 2002/85/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, que altera
a Directiva 92/6/CEE do Conselho relativa à instalação e utilização de dispositivos de limitação de
velocidade para certas categorias de veículos a motor na Comunidade

2002/89/EC 2002 L 355 01/01/2005
Directiva 2002/89/CE do Conselho de 28 de Novembro de 2002 que altera a Directiva 2000/29/CE
relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos prejudiciais aos
vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade

2003/51/EC 2003 L 178 01/01/2005
Directiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2003, que altera as
Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE do Conselho relativas às contas
anuais e às contas consolidadas de certas formas de sociedades, bancos e outras instituições
financeiras e empresas de seguros

2003/127/EC 2004 L 10 15/01/2005 Directiva 2003/127/CE da Comissão, de 23 de Dezembro de 2003, que altera a Directiva 1999/37/CE
do Conselho relativa aos documentos de matrícula dos veículos
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2002/98/EC 2003 L 32 08/02/2005
Directiva 2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, que
estabelece normas de qualidade e segurança em relação à colheita, análise, processamento,
armazenamento e distribuição de sangue humano e de componentes sanguíneos e que altera a
Directiva 2001/83/CE

2004/33/EC 2004 L 91 08/02/2005
Directiva 2004/33/CE da Comissão, de 22 de Março de 2004, que dá execução à Directiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a determinadas exigências
técnicas relativas ao sangue e aos componentes sanguíneos

2003/4/EC 2003 L 41 14/02/2005 Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao
acesso do público às informações sobre ambiente e que revoga a Directiva 90/313/CEE do Conselho

2004/102/EC 2004 L 309 28/02/2005
Directiva 2004/102/CE da Comissão, de 5 de Outubro de 2004, que altera os anexos II, III, IV e V da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
Directiva 2005/15/CE do Conselho, de 28 de Fevereiro de 2005, que altera o anexo IV da Directiva
2000/29/CE relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de organismos
prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade

2002/14/EC 2002 L 80 23/03/2005
Directiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2002, que
estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade
Europeia

2002/15/EC 2002 L 80 23/03/2005
Directiva 2002/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2002, relativa à
organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem actividades móveis de transporte
rodoviário

2005/1/EC 2005 L 79 13/05/2005
Directiva 2005/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2005, que altera as
Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE do Conselho e as
Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE, com vista a
estabelecer uma nova estrutura orgânica para os comités no domínio dos serviços financeiros 

2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
Directiva 2005/16/CE da Comissão, de 2 de Março de 2005, que altera os anexos I a V da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2005/17/EC 2005 L 57 14/05/2005 Directiva 2005/17/CE da Comissão, de 2 de Março de 2005, que altera certas disposições da
Directiva 92/105/CEE no que diz respeito aos passaportes fitossanitários

2003/35/EC 2003 L 156 25/06/2005
Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, que estabelece
a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e que
altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, as Directivas 85/337/CEE
e 96/61/CE do Conselho

2003/98/EC 2003 L 345 01/07/2005 Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003, relativa à
reutilização de informações do sector público

2002/44/EC 2002 L 177 06/07/2005
Directiva 2002/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à exposição dos trabalhadores aos riscos
devidos aos agentes físicos (vibrações) (décima sexta directiva especial na acepção do n.° 1 do
artigo 16.° da Directiva 89/391/CEE)

2003/33/EC 2003 L 152 31/07/2005
Directiva 2003/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de 2003, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
em matéria de publicidade e de patrocínio dos produtos do tabaco

2004/12/EC 2004 L 47 18/08/2005 Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 2004, que altera
a Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
Directiva 2004/117/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 2004, que altera as Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE no que diz respeito aos exames
realizados sob supervisão oficial e à equivalência de sementes produzidas em países terceiros

2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
Directiva 2004/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004 que altera, em
relação aos medicamentos tradicionais à base de plantas, a Directiva 2001/83/CE que estabelece um
código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano
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2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005
Directiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004 que altera a
Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso
humano

2004/28/EC 2004 L 136 30/10/2005 Directiva 2004/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004 que altera a
Directiva 2001/82/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários

2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
Directiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à
limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da utilização de solventes
orgânicos em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos e que altera a
Directiva 1999/13/CE

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Directiva 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro de 2004, que altera
a Directiva 2003/87/CE relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de
gases com efeito de estufa na Comunidade, no que diz respeito aos mecanismos baseados em
projectos do Protocolo de Quioto

2004/52/EC 2004 L 166 19/11/2005 Directiva 2004/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa à
interoperabilidade dos sistemas electrónicos de portagem rodoviária

2004/68/EC 2004 L 139 20/11/2005
Directiva 2004/68/CE do Conselho, de 26 de Abril de 2004, que estabelece normas de saúde animal
referentes à importação e ao trânsito de determinados animais ungulados vivos na Comunidade e
que altera as Directivas 90/426/CEE e 92/65/CEE e revoga a Directiva 72/462/CEE (.)

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
Directiva 2004/112/CE da Comissão, de 13 de Dezembro de 2004, que adapta ao progresso técnico
a Directiva 95/50/CE do Conselho relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte
rodoviário de mercadorias perigosas 

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Directiva 2005/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro de 2005, que
revoga a Directiva 90/544/CEE do Conselho relativa às bandas de frequências designadas para
a introdução coordenada na Comunidade de um sistema público pan-europeu terrestre de chamada
de pessoas 

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
Directiva 2005/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro de 2005, que altera
a Directiva 2000/14/CE relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de
emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no exterior 

2001/84/EC 2001 L 272 01/01/2006
Directiva 2001/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2001, relativa ao
direito de sequência em benefício do autor de uma obra de arte original que seja objecto de
alienações sucessivas

2004/41/EC 2004 L 157 01/01/2006

Directiva 2004/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que revoga
certas directivas relativas à higiene dos géneros alimentícios e às regras sanitárias aplicáveis à
produção e à comercialização de determinados produtos de origem animal destinados ao consumo
humano e altera as Directivas 89/662/CEE e 92/118/CEE do Conselho e a Decisão 95/408/CE do
Conselho

2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
Directiva 2005/28/CE da Comissão, de 8 de Abril de 2005, que estabelece princípios e directrizes
pormenorizadas de boas práticas clínicas no que respeita aos medicamentos experimentais para uso
humano, bem como os requisitos aplicáveis às autorizações de fabrico ou de importação desses
produtos 

2003/10/EC 2003 L 42 14/02/2006
Directiva 2003/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro de 2003, relativa às
prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos
devidos aos agentes físicos (ruído) (Décima sétima directiva especial na acepção do n.° 1 do artigo
16.° da Directiva 89/391/CEE)

2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006
Directiva 2005/8/CE da Comissão, de 27 de Janeiro de 2005, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais 

2006/1/EC 2006 L 33 (no date)
Directiva 2006/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Janeiro de 2006 , relativa à
utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias (versão
codificada)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
Directiva 2006/14/CE da Comissão, de 6 de Fevereiro de 2006 , que altera o anexo IV da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade
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2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
Directiva 2005/12/CE da Comissão, de 18 de Fevereiro de 2005, que altera os anexos I e II da
Directiva 2003/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a prescrições específicas de
estabilidade para os navios ro-ro de passageiros

2006/11/EC 2006 L 164 (no date)
Directiva 2006/11/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2006 , relativa à
poluição causada por determinadas substâncias perigosas lançadas no meio aquático da Comunidade
(versão codificada)

2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006
Directiva 2005/91/CE da Comissão, de 16 de Dezembro de 2005, que altera a Directiva 2003/90/CE
que estabelece regras de execução do artigo 7.o da Directiva 2002/53/CE do Conselho no que diz
respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas
para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas 

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
Directiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativa ao
estabelecimento de normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise,
processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem humana

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao
respeito dos direitos de propriedade intelectual

2004/38/EC 2004 L 158 30/04/2006

Directiva 2004/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao direito
de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos membros das suas famílias no território
dos Estados-Membros, que altera o Regulamento (CEE) n.° 1612/68 e que revoga as Directivas
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 Directiva 2004/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa aos
requisitos mínimos de segurança para os túneis da rede rodoviária transeuropeia

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
Directiva 2005/77/CE da Comissão, de 11 de Novembro de 2005, que altera o anexo V da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
Directiva 2006/35/CE da Comissão, de 24 de Março de 2006, que altera os anexos I a IV da Directiva
2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2003/20/EC 2003 L 115 08/05/2006
Directiva 2003/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Abril de 2003, que altera a
Directiva 91/671/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes ao uso obrigatório de cintos de segurança nos veículos de menos de 3,5 toneladas

2004/25/EC 2004 L 142 20/05/2006 Directiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Abril de 2004 relativa às ofertas
públicas de aquisição

2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
Directiva 2005/31/CE da Comissão, de 29 de Abril de 2005, que altera a Directiva 84/500/CEE do
Conselho no que diz respeito à declaração de conformidade e aos critérios de desempenho do método
analítico relativamente a objectos cerâmicos destinados a entrar em contacto com os géneros
alimentícios

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) Directiva 2006/47/CE da Comissão, de 23 de Maio de 2006 , que fixa regras especiais no que diz
respeito à presença de Avena fatua nas sementes de cereais (Versão codificada)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006 Directiva 2005/43/CE da Comissão, de 23 de Junho de 2005, que altera os anexos da Directiva
68/193/CEE do Conselho relativa à comercialização dos materiais de propagação vegetativa da videira

2003/72/EC 2003 L 207 18/08/2006 Directiva 2003/72/CE do Conselho, de 22 de Julho de 2003, que completa o estatuto da sociedade
cooperativa europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores

2005/61/EC 2005 L 256 31/08/2006
Directiva 2005/61/CE da Comissão, de 30 de Setembro de 2005, que aplica a Directiva 2002/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos requisitos de rastreabilidade e à notificação
de reacções e incidentes adversos graves

2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
Directiva 2005/62/CE da Comissão, de 30 de Setembro de 2005, que dá execução à Directiva
2002/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas e especificações
comunitárias relativas ao sistema de qualidade dos serviços de sangue

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 Directiva 2005/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2005, que altera a
Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens
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2003/59/EC 2003 L 226 09/09/2006

Directiva 2003/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Julho de 2003, relativa à
qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários
afectos ao transporte de mercadorias e de passageiros, que altera o Regulamento (CEE) n.° 3820/85
do Conselho e a Directiva 91/439/CEE do Conselho e que revoga a Directiva 76/914/CEE do
Conselho

2006/17/EC 2006 L 38 01/11/2006
Directiva 2006/17/CE da Comissão, de 8 de Fevereiro de 2006 , que aplica a Directiva 2004/23/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a determinados requisitos técnicos aplicáveis à
dádiva, colheita e análise de tecidos e células de origem humana

2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
Directiva 2006/13/CE da Comissão, de 3 de Fevereiro de 2006 , que altera os anexos I e II da
Directiva 2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais, no que diz respeito às dioxinas e aos PCB sob a forma de dioxina

2006/79/EC 2006 L 286 (no date)
Directiva 2006/79/CE do Conselho, de 5 de Outubro de 2006 , relativa às isenções fiscais aplicáveis
na importação de mercadorias objecto de pequenas remessas sem carácter comercial provenientes
de países terceiros (versão codificada)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
Directiva 2005/64/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 2005 , relativa à
homologação de veículos a motor, no que diz respeito à sua potencial reutilização, reciclagem e
valorização e que altera a Directiva 70/156/CEE do Conselho

2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
Directiva 2005/86/CE da Comissão, de 5 de Dezembro de 2005, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais, no que respeita ao canfecloro 

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
Directiva 2005/87/CE da Comissão, de 5 de Dezembro de 2005, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais, no que respeita ao chumbo, flúor e cádmio 

2006/125/EC 2006 L 339 (no date) Directiva 2006/125/CE da Comissão, de 5 de Dezembro de 2006 , relativa aos alimentos à base de
cereais e aos alimentos para bebés destinados a lactentes e crianças jovens (Versão codificada)

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 Directiva 2006/55/CE da Comissão, de 12 de Junho de 2006 , que altera o anexo III da Directiva
66/402/CEE do Conselho no que respeita ao peso máximo dos lotes de sementes

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
Directiva 2006/138/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 2006 , que altera a Directiva
2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao
período de aplicação do regime do imposto sobre o valor acrescentado aplicável aos serviços de
radiodifusão e televisão e a determinados serviços prestados por via electrónica

2006/80/EC 2006 L 362 01/01/2007 Directiva 2006/80/CE da Comissão, de 23 de Outubro de 2006 , que adapta determinadas directivas
no domínio da energia, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/82/EC 2006 L 362 01/01/2007
Directiva 2006/82/CE da Comissão, de 23 de Outubro de 2006 , que adapta a Directiva 91/321/CEE
relativa às fórmulas para lactentes e fórmulas de transição e a Directiva 1999/21/CE relativa aos
alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos, em virtude da adesão da Bulgária e da
Roménia

2006/83/EC 2006 L 362 01/01/2007
Directiva 2006/83/CE da Comissão, de 23 de Outubro de 2006 , que adapta a Directiva 2002/4/CE
relativa ao registo de estabelecimentos de criação de galinhas poedeiras abrangidos pela Directiva
1999/74/CE do Conselho, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/96/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas directivas
no domínio da livre circulação de mercadorias, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/97/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas directivas
no domínio da livre circulação de mercadorias, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/98/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas directivas
no domínio da fiscalidade, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/99/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas directivas
no domínio do direito das sociedades, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/100/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas
directivas no domínio da livre circulação de pessoas, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia
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2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/101/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta as Directivas
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE no domínio dalivre prestação de serviços, em virtude da
adesão da Bulgária e da Roménia

2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/103/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta determinadas
directivas no domínio da política de transportes, em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/105/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta as Directivas
73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE no domínio do ambiente, em virtude da adesão da Bulgária e
da Roménia

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/106/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta a Directiva 94/80/CE
que estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas
dos cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade, em
virtude da adesão da Bulgária e da Roménia

2006/107/EC 2006 L 363 01/01/2007

Directiva 2006/107/CE do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, que adapta a
Directiva 89/108/CEE Conselho relativa aos alimentos ultracongelados destinados à alimentação
humana e a Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à rotulagem,
apresentação e publicidade dos géneros alimentícios, em em virtude da adesão da Bulgária e da
Roménia

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
Directiva 2006/93/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa à
regulação da exploração dos aviões que dependem do anexo 16 da Convenção relativa à Aviação
Civil Internacional, volume 1, segunda parte, capítulo 3, segunda edição (1988) (versão codificada)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
Directiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa
ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em
matéria de propriedade intelectual (versão codificada)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) Directiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa
ao prazo de protecção do direito de autor e de certos direitos conexos (versão codificada)

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, relativa
à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos
emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado e
que altera a Directiva 2001/34/CE

2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
Directiva 2006/73/CE da Comissão, de 10 de Agosto de 2006 , que aplica a Directiva 2004/39/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos em matéria de organização e
às condições de exercício da actividade das empresas de investimento e aos conceitos definidos para
efeitos da referida directiva

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007
Directiva 2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, relativa
ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar
ambiente

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007
Directiva 2005/50/CE da Comissão, de 11 de Agosto de 2005, relativa à reclassificação das próteses
de substituição da anca, do joelho e do ombro, no âmbito da Directiva 93/42/CEE do Conselho
relativa aos dispositivos médicos 

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
Directiva 2005/24/CE do Conselho, de 14 de Março de 2005, que altera a Directiva 87/328/CEE no
que diz respeito aos centros de armazenagem de sémen e à utilização de óvulos e embriões
provenientes de reprodutores de raça pura da espécie bovina

2006/56/EC 2006 L 182 31/03/2007 Directiva 2006/56/CE da Comissão, de 12 de Junho de 2006 , que altera os anexos da Directiva
93/85/CEE do Conselho relativa à luta contra a podridão anelar da batateira

2006/63/EC 2006 L 206 31/03/2007
Directiva 2006/63/CE da Comissão, de 14 de Julho de 2006 , que altera os anexos II a VII da
Directiva 98/57/CE do Conselho relativa ao controlo de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 Directiva 2005/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa à
poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infracções

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
Directiva 2006/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006 , relativa a
exigências mínimas no que respeita à execução dos Regulamentos (CEE) n. o 3820/85 e (CEE) n. o
3821/85 do Conselho, quanto às disposições sociais no domínio das actividades de transporte
rodoviário e que revoga a Directiva 88/599/CEE do Conselho

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007 Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa à
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais

DMI - 02/11/2020 25/62

Diretivas do mercado único adotadas em 1 de novembro de 2020, organizadas por data de transposição



N° OJ Transposition
delay PT

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007
Directiva 2006/37/CE da Comissão, de 30 de Março de 2006, que altera o anexo II da Directiva
2002/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à inclusão de determinadas
substâncias 

2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007
Directiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, relativa às
práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e que altera a
Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento
(CE) n.o 2006/2004 (directiva relativa às práticas comerciais desleais)

2007/24/EC 2007 L 154 (no date)
Directiva 2007/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Maio de 2007 , que revoga a
Directiva 71/304/CEE do Conselho, relativa à supressão das restrições à livre prestação de serviços
no domínio das empreitadas de obras públicas e à adjudicação de empreitadas de obras públicas por
intermédio de agências ou de sucursais

2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Directiva 2005/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro de 2005 , relativa ao
reforço da segurança nos portos

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
Directiva 2006/124/CE da Comissão, de 5 de Dezembro de 2006 , que altera a Directiva 92/33/CEE
do Conselho relativa à comercialização de material de propagação e plantação de produtos
hortícolas, com excepção das sementes, e a Directiva 2002/55/CE do Conselho respeitante à
comercialização de sementes de produtos hortícolas

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007
Directiva 2006/127/CE da Comissão, de 7 de Dezembro de 2006 , que altera a Directiva 2003/91/CE
que estabelece regras de execução do artigo 7. o da Directiva 2002/55/CE do Conselho no que diz
respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas
para o exame de determinadas variedades de espécies hortícolas

2005/94/EC 2006 L 10 01/07/2007 Directiva 2005/94/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2005 , relativa a medidas comunitárias de
luta contra a gripe aviária e que revoga a Directiva 92/40/CE

2007/42/EC 2007 L 172 (no date)
Directiva 2007/42/CE da Comissão, de 29 de Junho de 2007 , respeitante aos materiais e objectos
em película de celulose regenerada destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios
(Versão codificada)

2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
Directiva 2006/15/CE da Comissão, de 7 de Fevereiro de 2006 , que estabelece uma segunda lista de
valores limite de exposição profissional indicativos para execução da Directiva 98/24/CE do Conselho
e que altera as Directivas 91/322/CEE e 2000/39/CE

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007
Directiva 2006/86/CE da Comissão, de 24 de Outubro de 2006 , que aplica a Directiva 2004/23/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos requisitos de rastreabilidade, à notificação
de reacções e incidentes adversos graves e a determinados requisitos técnicos para a codificação,
processamento, preservação, armazenamento e distribuição de tecidos e células de origem humana

2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
Directiva 2006/130/CE da Comissão, de 11 de Dezembro de 2006, que aplica a Directiva 2001/82/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao estabelecimento de critérios de isenção de
receita veterinária para determinados medicamentos veterinários para animais produtores de
alimentos 

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
Directiva 2006/77/CE da Comissão, de 29 de Setembro de 2006 , que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos de
compostos organoclorados nos alimentos para animais

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa ao
reconhecimento das qualificações profissionais

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007 Directiva 2005/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Setembro de 2005, relativa a
serviços de informação fluvial (RIS) harmonizados nas vias navegáveis interiores da Comunidade

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
Directiva 2007/41/CE da Comissão, de 28 de Junho de 2007 , que altera determinados anexos da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007
Directiva 2007/48/CE da Comissão, de 26 de Julho de 2007, que altera a Directiva 2003/90/CE que
estabelece regras de execução do artigo 7.o da Directiva 2002/53/CE do Conselho no que diz
respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas
para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007
Directiva 2007/49/CE da Comissão, de 26 de Julho de 2007, que altera a Directiva 2003/91/CE que
estabelece regras de execução do artigo 7.o da Directiva 2002/55/CE do Conselho no que diz
respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas
para o exame de determinadas variedades de espécies hortícolas
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2006/114/EC 2006 L 376 (no date) Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa
à publicidade enganosa e comparativa (versão codificada)

2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007 Directiva 2004/113/CE do Conselho, de 13 de Dezembro de 2004, que aplica o princípio de igualdade
de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços e seu fornecimento

2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
Directiva 2006/69/CE do Conselho, de 24 de Julho de 2006 , que altera a Directiva 77/388/CEE no
que se refere a certas medidas destinadas a simplificar o procedimento de cobrança do imposto
sobre o valor acrescentado e a lutar contra a fraude ou evasão fiscais e que revoga certas decisões
que concedem derrogações

2006/141/EC 2006 L 401 31/12/2007 Directiva 2006/141/CE da Comissão, de 22 de Dezembro de 2006 , relativa às fórmulas para
lactentes e fórmulas de transição e que altera a Directiva 1999/21/CE

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 Directiva 2006/112/CE do Conselho, de  28 de Novembro de 2006 , relativa ao sistema comum do
imposto sobre o valor acrescentado

2007/10/EC 2007 L 63 01/01/2008
Directiva 2007/10/CE da Comissão, de 21 de Fevereiro de 2007, que altera o anexo II da Directiva
92/119/CEE do Conselho no que se refere às medidas a tomar respeitantes a uma zona de
protecção na sequência de um surto da doença vesiculosa do suíno 

2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008
Directiva 2006/40/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 , relativa às
emissões provenientes de sistemas de ar condicionado instalados em veículos a motor e que altera a
Directiva 70/156/CEE do Conselho

2008/2/EC 2008 L 24 (no date)
Directiva 2008/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativa ao
campo de visão e aos limpa-pára-brisas dos tractores agrícolas ou florestais de rodas (Versão
codificada)

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
Directiva 2007/14/CE da Comissão, de 8 de Março de 2007, que estabelece as normas de execução
de determinadas disposições da Directiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de
transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários
estão admitidos à negociação num mercado regulamentado

2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, no que diz respeito às
competências de execução atribuídas à Comissão

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 91/675/CEE do Conselho que institui um Comité Europeu dos Seguros e Pensões
Complementares de Reforma, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à
Comissão

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às
informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num
mercado regulamentado, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2002/87/CE relativa à supervisão complementar de instituições de crédito, empresas de
seguros e empresas de investimento de um conglomerado financeiro, no que diz respeito às
competências de execução atribuídas à Comissão

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente
modificados, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão

2008/28/EC 2008 L 81 (no date)

Directiva 2008/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção
ecológica dos produtos que consomem energia, bem como a Directiva 92/42/CEE do Conselho e as
Directivas 96/57/CE e 2000/55/CE, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à
Comissão

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso
humano, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, no que diz respeito
às competências de execução atribuídas à Comissão
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2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água,
no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a
Directiva 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida, no que diz respeito às competências de
execução atribuídas à Comissão

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
Directiva 2007/16/CE da Comissão, de 19 de Março de 2007, que dá execução à Directiva 85/611/CEE
do Conselho que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes
a alguns organismos de investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM) no que se refere à
clarificação de determinadas definições 

2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008 Directiva 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 2006 , relativa à
gestão dos resíduos de indústrias extractivas e que altera a Directiva 2004/35/CE

2006/88/EC 2006 L 328 01/05/2008
Directiva 2006/88/CE do Conselho, de 24 de Outubro de 2006 , relativa aos requisitos zoossanitários
aplicáveis aos animais de aquicultura e produtos derivados, assim como à prevenção e à luta contra
certas doenças dos animais aquáticos

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008
Directiva 2006/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 , que altera a
Directiva 1999/62/CE relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela
utilização de certas infra-estruturas

2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 , relativa à
revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do
Conselho e que revoga a Directiva 84/253/CEE do Conselho

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Directiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Maio de 2006 , relativa às
máquinas e que altera a Directiva 95/16/CE (reformulação)

2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
Directiva 2007/34/CE da Comissão, de 14 de Junho de 2007 , que altera, para adaptar ao progresso
técnico, a Directiva 70/157/CEE do Conselho, relativa ao nível sonoro admissível e ao dispositivo de
escape dos veículos a motor

2008/61/EC 2008 L 158 (no date)

Directiva 2008/61/CE da Comissão, de 17 de Junho de 2008, que estabelece as condições segundo as
quais determinados organismos prejudiciais, plantas, produtos vegetais e outros materiais, constantes
dos anexos I a V da Directiva 2000/29/CE, podem ser introduzidos ou circular na Comunidade, ou em
certas zonas protegidas desta, para fins experimentais ou científicos e trabalhos de selecção de
variedades (Versão codificada)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Directiva 2008/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho de 2008, que altera a
Directiva 95/50/CE do Conselho, relativa a procedimentos uniformes de controlo do transporte
rodoviário de mercadorias perigosas, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à
Comissão

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) Directiva 2008/63/CE da Comissão, de 20 de Junho de 2008, relativa à concorrência nos mercados de
equipamentos terminais de telecomunicações (Versão codificada)

2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
Directiva 2005/47/CE do Conselho, de 18 de Julho de 2005, relativa ao acordo celebrado entre a
Comunidade dos Caminhos-de-Ferro Europeus (CER) e a Federação Europeia dos Trabalhadores dos
Transportes (ETF) sobre certos aspectos das condições de trabalho dos trabalhadores móveis que
prestam serviços de interoperabilidade transfronteiriça no sector ferroviário

2008/38/EC 2008 L 62 (no date)
Directiva 2008/38/CE da Comissão, de 5 de Março de 2008, que estabelece uma lista das utilizações
previstas para os alimentos com objectivos nutricionais específicos destinados a animais (Versão
codificada)

2008/53/EC 2008 L 117 01/08/2008 Directiva 2008/53/CE da Comissão, de 30 de Abril de 2008, que altera o anexo IV da Directiva
2006/88/CE do Conselho no que respeita à virémia primaveril da carpa (VPC)

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008 Directiva 2007/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativa à
retromontagem de espelhos em veículos pesados de mercadorias matriculados na Comunidade

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de  5 de Julho de 2006 , relativa à
aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e
mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade profissional (reformulação)

2008/72/EC 2008 L 205 (no date) Directiva 2008/72/CE do Conselho, de 15 de Julho de 2008, relativa à comercialização de material de
propagação e plantação de produtos hortícolas, com excepção das sementes (Versão codificada)
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2008/71/EC 2008 L 213 (no date) Directiva 2008/71/CE do Conselho, de 15 de Julho de 2008, relativa à identificação e ao registo de
suínos (Versão codificada)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008
Directiva 2007/61/CE do Conselho, de 26 de Setembro de 2007, que altera a Directiva 2001/114/CE
relativa a determinados leites conservados parcial ou totalmente desidratados, destinados à
alimentação humana

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
Directiva 2008/64/CE da Comissão, de 27 de Junho de 2008, que altera os anexos I a IV da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua
propagação no interior da Comunidade

2006/46/EC 2006 L 224 05/09/2008

Directiva 2006/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2006 , que altera a
Directiva 78/660/CEE do Conselho relativa às contas anuais de certas formas de sociedades, a
Directiva 83/349/CEE do Conselho relativa às contas consolidadas, a Directiva 86/635/CEE do
Conselho relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições
financeiras e a Directiva 91/674/CEE do Conselho relativa às contas anuais e às contas
consolidadas das empresas de seguros

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008 Directiva 2006/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, relativa a
pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a Directiva 91/157/CEE 

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Directiva 2007/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro de 2007, que
estabelece as regras relativas às quantidades nominais dos produtos pré-embalados, revoga as
Directivas 75/106/CEE e 80/232/CEE do Conselho e altera a Directiva 76/211/CEE do Conselho

2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
Directiva 2008/83/CE da Comissão, de 13 de Agosto de 2008, que altera a Directiva 2003/91/CE
que estabelece regras de execução do artigo 7.o da Directiva 2002/55/CE do Conselho no que diz
respeito aos caracteres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas
para o exame de determinadas variedades de espécies hortícolas

2008/94/EC 2008 L 283 (no date)
Directiva 2008/94/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, relativa à
protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador (Versão
codificada)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008
Directiva 2007/74/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 2007, relativa à isenção do imposto
sobre o valor acrescentado e dos impostos especiais de consumo cobrados sobre as mercadorias
importadas por viajantes provenientes de países terceiros

2007/47/EC 2007 L 247 20/12/2008

Directiva 2007/47/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro de 2007, que altera
a Directiva 90/385/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos dispositivos medicinais implantáveis activos, a Directiva 93/42/CEE do Conselho
relativa aos dispositivos médicos e a Directiva 98/8/CE relativa à colocação de produtos biocidas no
mercado

2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Directiva 2008/106/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa
ao nível mínimo de formação dos marítimos (Reformulação)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 Directiva 2006/117/Euratom do Conselho, de 20 de Novembro de 2006 , relativa à fiscalização e ao
controlo das transferências de resíduos radioactivos e de combustível nuclear irradiado

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 Directiva 2007/72/CE da Comissão, de 13 de Dezembro de 2007, que altera a Directiva 66/401/CEE
do Conselho no que diz respeito à inclusão da espécie Galega orientalis Lam.

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 Directiva 2008/7/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008, relativa aos impostos indirectos que
incidem sobre as reuniões de capitais

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Directiva 2008/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que revoga
a Directiva 84/539/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes aos aparelhos eléctricos utilizados em medicina veterinária

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
Directiva 2008/109/CE da Comissão, de 28 de Novembro de 2008, que altera o anexo IV da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua
propagação no interior da Comunidade

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 Directiva 2008/8/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008, que altera a Directiva 2006/112/CE
no que diz respeito ao lugar das prestações de serviços

2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Directiva 2008/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, que
altera a Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas substâncias com
efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias β-agonistas em produção animal
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2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Directiva 2008/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Novembro de 2008 que altera
a Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos no que respeita à
colocação de pilhas e acumuladores no mercado

2009/148/EC 2009 L 330 (no date) Directiva 2009/148/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa
à protecção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
Directiva 2008/124/CE da Comissão, de 18 de Dezembro de 2008, que limita a comercialização das
sementes de certas espécies de plantas forrageiras e de plantas oleaginosas e de fibras às
sementes que tenham sido oficialmente certificadas como sendo «sementes de base» ou «sementes
certificadas» (Versão codificada)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Directiva 2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa
à protecção das águas subterrâneas contra a poluição e a deterioração

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) Directiva 2008/119/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, relativa às normas mínimas de
protecção dos vitelos (Versão codificada)

2008/82/EC 2008 L 202 20/02/2009
Directiva 2008/82/CE da Comissão, de 30 de Julho de 2008, que altera a Directiva 2008/38/CE no
que respeita aos alimentos para animais destinados ao apoio à função renal em caso de insuficiência
renal crónica

2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Directiva 2008/120/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, relativa às normas mínimas de
protecção de suínos (Versão codificada)

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
Directiva 2009/7/CE da Comissão, de 10 de Fevereiro de 2009, que altera os anexos I, II, IV e V da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009
Directiva 2008/76/CE da Comissão, de 25 de Julho de 2008, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às substâncias indesejáveis nos
alimentos para animais

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
Directiva 2008/43/CE da Comissão, de 4 de Abril de 2008, que cria, nos termos da Directiva
93/15/CEE do Conselho, um sistema para a identificação e rastreabilidade dos explosivos para
utilização civil

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Março de 2007 , que
estabelece uma infra-estrutura de informação geográfica na Comunidade Europeia (Inspire)

2009/34/EC 2009 L 106 (no date)
Directiva 2009/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, respeitante às
disposições comuns sobre os instrumentos de medição e os métodos de controlo metrológico
(reformulação)

2009/35/EC 2009 L 109 (no date)
Directiva 2009/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa às
matérias que podem ser adicionadas aos medicamentos tendo em vista a sua coloração
(reformulação)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à
protecção jurídica dos programas de computador (Versão codificada)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) Directiva 2009/47/CE do Conselho, de 5 de Maio de 2009, que altera a Directiva 2006/112/CE no que
diz respeito às taxas reduzidas do imposto sobre o valor acrescentado

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Directiva 2007/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, que altera a
Directiva 91/440/CEE do Conselho relativa ao desenvolvimento dos caminhos-de-ferro comunitários e
a Directiva 2001/14/CE relativa à repartição de capacidade da infra-estrutura ferroviária e à aplicação
de taxas de utilização da infra-estrutura ferroviária

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Directiva 2009/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, relativa à
utilização confinada de microrganismos geneticamente modificados (reformulação)

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Directiva 2009/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre os solventes de extracção utilizados no
fabrico de géneros alimentícios e dos respectivos ingredientes (reformulação)

2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
Directiva 2008/62/CE da Comissão, de 20 de Junho de 2008, que prevê determinadas derrogações
aplicáveis à admissão de variedades autóctones e variedades agrícolas naturalmente adaptadas às
condições regionais e locais e ameaçadas pela erosão genética, bem como à comercialização de
sementes e batatas de semente dessas variedades

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro de 2008, relativa ao
transporte terrestre de mercadorias perigosas
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2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
Directiva 2009/55/CE do Conselho, de 25 de Maio de 2009, relativa às isenções fiscais aplicáveis às
entradas definitivas de bens pessoais de particulares provenientes de um Estado-Membro (Versão
codificada)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
Directiva 2009/8/CE da Comissão, de 10 de Fevereiro de 2009, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos limites máximos da
contaminação cruzada inevitável por coccidiostáticos e histomonostáticos de alimentos não visados
para animais

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Directiva 2009/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, relativa às
regras e normas de segurança para os navios de passageiros (Reformulação)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Directiva 2009/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa à
exploração e à comercialização de águas minerais naturais (Reformulação)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Directiva 2007/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativa ao
exercício de certos direitos dos accionistas de sociedades cotadas

2009/9/EC 2009 L 44 06/09/2009
Directiva 2009/9/CE da Comissão, de 10 de Fevereiro de 2009, que altera a Directiva 2001/82/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um código comunitário relativo aos
medicamentos veterinários

2009/102/EC 2009 L 258 (no date)
Directiva 2009/102/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, em
matéria de direito das sociedades relativa às sociedades de responsabilidade limitada com um único
sócio

2009/100/EC 2009 L 259 (no date)
Directiva 2009/100/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, relativa
ao reconhecimento recíproco dos certificados de navegabilidade emitidos para as embarcações de
navegação interior

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Directiva 2009/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, relativa
às prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho no trabalho (segunda directiva especial, na acepção do n.o 1 do artigo 16.o
da Directiva 89/391/CEE)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date)
Directiva 2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, relativa
ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização
do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade

2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
Directiva 2008/47/CE da Comissão, de 8 de Abril de 2008, que altera, para fins de adaptação ao
progresso técnico, a Directiva 75/324/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros respeitantes às embalagens aerossóis

2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Directiva 2009/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, que
altera a Directiva 87/372/CEE do Conselho sobre as bandas de frequências a atribuir para a
introdução coordenada de comunicações móveis terrestres digitais celulares públicas pan-europeias
na Comunidade

2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Directiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, relativa à
avaliação e gestão dos riscos de inundações

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
Directiva 2009/118/CE da Comissão, de 9 de Setembro de 2009, que altera os anexos II a V da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
Directiva 2009/132/CE do Conselho, de 19 de Outubro de 2009, que determina o âmbito de aplicação
das alíneas b) e c) do artigo 143.o da Directiva 2006/112/CE, no que diz respeito à isenção do
imposto sobre o valor acrescentado de certas importações definitivas de bens

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009 Directiva 2007/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2007, relativa à
certificação dos maquinistas de locomotivas e comboios no sistema ferroviário da Comunidade

2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
Directiva 2009/133/CE do Conselho, de 19 de Outubro de 2009, relativa ao regime fiscal comum
aplicável às fusões, cisões, cisões parciais, entradas de activos e permutas de acções entre
sociedades de Estados-Membros diferentes e à transferência da sede de uma SE ou de uma SCE de
um Estado-Membro para outro

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Directiva 2007/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2007, que altera
as Directivas 89/665/CEE e 92/13/CEE do Conselho no que diz respeito à melhoria da eficácia do
recurso em matéria de adjudicação de contratos públicos

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006 , relativa
aos serviços no mercado interno
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2009/22/EC 2009 L 110 (no date) Directiva 2009/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa às
acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos consumidores (Versão codificada)

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009
Directiva 2009/3/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2009, que altera a
Directiva 80/181/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
respeitantes às unidades de medida

2009/4/EC 2009 L 21 31/12/2009

Directiva 2009/4/CE da Comissão, de 23 de Janeiro de 2009, que estabelece medidas para prevenir e
detectar a manipulação dos registos dos tacógrafos e altera a Directiva 2006/22/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, relativa a exigências mínimas no que respeita à execução dos
Regulamentos (CEE) n.o 3820/85 e (CEE) n.o 3821/85 do Conselho quanto às disposições sociais
no domínio das actividades de transporte rodoviário e que revoga a Directiva 88/599/CEE do
Conselho

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
Directiva 2009/5/CE da Comissão, de 30 de Janeiro de 2009, que altera o Anexo III da Directiva
2006/22/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a exigências mínimas no que respeita à
execução dos Regulamentos (CEE) n.o 3820/85 e (CEE) n.o 3821/85 do Conselho, quanto às
disposições sociais no domínio das actividades de transporte rodoviário

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Directiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que altera a
Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime comunitário de comércio de licenças de
emissão de gases com efeito de estufa

2009/97/EC 2009 L 202 31/12/2009

Directiva 2009/97/CE da Comissão, de 3 de Agosto de 2009, que altera as Directivas 2003/90/CE e
2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o das Directivas 2002/53/CE e
2002/55/CE do Conselho, respectivamente, no que diz respeito aos caracteres que, no mínimo,
devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
Directiva 2008/9/CE do Conselho, de 12 de Fevereiro de 2008, que define as modalidades de
reembolso do imposto sobre o valor acrescentado previsto na Directiva 2006/112/CE a sujeitos
passivos não estabelecidos no Estado-Membro de reembolso, mas estabelecidos noutro
Estado-Membro

2008/73/EC 2008 L 219 01/01/2010

Directiva 2008/73/CE do Conselho, de 15 de Julho de 2008, que simplifica procedimentos de
elaboração de listas e de publicação de informações nos domínios veterinário e zootécnico e que
altera as Directivas 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE,
92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Decisão 2000/258/CE e
as Directivas 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
Directiva 2008/117/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, que altera a Directiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, a fim de lutar contra a fraude
fiscal ligada às operações intracomunitárias

2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 Directiva 2008/118/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativa ao regime geral dos
impostos especiais de consumo e que revoga a Directiva 92/12/CEE

2009/158/EC 2009 L 343 (no date)
Directiva 2009/158/CE do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa às condições de polícia
sanitária que regem o comércio intracomunitário e as importações de aves de capoeira e de ovos
para incubação provenientes de países terceiros

2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Directiva 2008/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, que
altera a Directiva 2003/87/CE de modo a incluir as actividades da aviação no regime de comércio de
licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010
Directiva 2009/1/CE da Comissão, de 7 de Janeiro de 2009, que altera, para efeitos de adaptação ao
progresso técnico, a Directiva 2005/64/CE, relativa à homologação de veículos a motor, no que diz
respeito à sua potencial reutilização, reciclagem e valorização

2010/1/EU 2010 L 7 28/02/2010
Directiva 2010/1/UE da Comissão, de 8 de Janeiro de 2010, que altera os anexos II, III e IV da
Directiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de protecção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010
Directiva 2008/90/CE do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, relativa à comercialização de
material de propagação de fruteiras e de fruteiras destinados à produção de frutos (Versão
reformulada)

2008/112/EC 2008 L 345 01/04/2010

Directiva 2008/112/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, que
altera as Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE e 1999/13/CE do Conselho e as Directivas 2000/53/CE,
2002/96/CE e 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao
Regulamento (CE) n.o 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas
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2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
Directiva 2009/120/CE da Comissão, de 14 de Setembro de 2009, que altera a Directiva 2001/83/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um código comunitário relativo aos
medicamentos para uso humano no que diz respeito aos medicamentos de terapia avançada

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Directiva 2006/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de  5 de Abril de 2006 , relativa às
prescrições mínimas de saúde e segurança em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos
devidos aos agentes físicos (radiação óptica artificial) (19. a  directiva especial na acepção do n. o  1
do artigo 16. o da Directiva 89/391/CEE)

2010/13/EU 2010 L 95 (no date)
Directiva 2010/13/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 2010, relativa à
coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos
Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual (Directiva
«Serviços de Comunicação Social Audiovisual»)

87/372/EEC 1987 L 196 09/05/2010
Directiva 87/372/CEE do Conselho de 25 de Junho de 1987 sobre as bandas de frequência a atribuir
para a introdução coordenada de comunicações móveis terrestres digitais celulares públicas
pan-europeias na Comunidade

2008/48/EC 2008 L 133 10/06/2010 Directiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa a
contratos de crédito aos consumidores e que revoga a Directiva 87/102/CEE do Conselho

2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, relativa à
qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa

2007/33/EC 2007 L 156 30/06/2010 Directiva 2007/33/CE do Conselho, de 11 de Junho de 2007 , relativa ao controlo dos nemátodos de
quisto da batateira e que revoga a Directiva 69/465/CEE

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 Directiva 2007/43/CE do Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativa ao estabelecimento de regras
mínimas para a protecção dos frangos de carne

2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010
Directiva 2009/74/CE da Comissão, de 26 de Junho de 2009, que altera as Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE do Conselho no que se refere aos nomes botânicos dos
vegetais, aos nomes científicos de outros organismos e a certos anexos das Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE e 2002/57/CE à luz da evolução dos conhecimentos científicos e técnicos

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
Directiva 2009/141/CE da Comissão, de 23 de Novembro de 2009, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos limites máximos
aplicáveis ao arsénio, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus
precatorius L.

2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010
Directiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativa
a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, que altera e subsequentemente
revoga as Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE do
Conselho, e que altera a Directiva 2000/60/CE

2008/51/EC 2008 L 179 28/07/2010 Directiva 2008/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, que altera a
Directiva 91/477/CEE do Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas

2009/156/EC 2010 L 192 (no date)
Directiva 2009/156/CE do Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa às condições de polícia
sanitária que regem a circulação de equídeos e as importações de equídeos provenientes de países
terceiros

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010 Directiva 2009/113/CE da Comissão, de 25 de Agosto de 2009, que altera a Directiva 2006/126/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2010/66/EU 2010 L 275 01/10/2010
Directiva 2010/66/UE do Conselho, de 14 de Outubro de 2010, que altera a Directiva 2008/9/CE do
Conselho que define as modalidades de reembolso do imposto sobre o valor acrescentado previsto
na Directiva 2006/112/CE a sujeitos passivos não estabelecidos no Estado-Membro de reembolso,
mas estabelecidos noutro Estado-Membro

2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Directiva 2009/111/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, que
altera as Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE no que diz respeito aos bancos em
relação de grupo com instituições centrais, a determinados elementos relativos aos fundos próprios, a
grandes riscos, a disposições relativas à supervisão e à gestão de crises

2010/6/EU 2010 L 37 01/11/2010
Directiva 2010/6/UE da Comissão, de 9 de Fevereiro de 2010, que altera o anexo I da Directiva
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere a mercúrio, gossipol livre,
nitritos e Mowrah, Bassia, Madhuca

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010
Directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, relativa à
criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados
com o consumo de energia
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2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio de 2008, relativa a
certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Directiva 2009/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que altera a
Directiva 2002/59/CE relativa à instituição de um sistema comunitário de acompanhamento e de
informação do tráfego de navios

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Directiva 2009/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009 , relativa à
promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes

2009/28/EC 2009 L 140 05/12/2010
Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à
promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis que altera e subsequentemente
revoga as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa
aos resíduos e que revoga certas directivas

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Directiva 2008/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa à
gestão da segurança da infra-estrutura rodoviária

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Directiva 2009/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, que altera a
Directiva 98/26/CE relativa ao carácter definitivo da liquidação nos sistemas de pagamentos e de
liquidação de valores mobiliários e a Directiva 2002/47/CE relativa aos acordos de garantia financeira,
no que diz respeito a sistemas ligados e a créditos sobre terceiros

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010
Directiva 2008/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Fevereiro de 2008, que altera a
Directiva 97/67/CE no respeitante à plena realização do mercado interno dos serviços postais da
Comunidade

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Directiva 2009/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à
inspecção de navios pelo Estado do porto (reformulação)

2009/30/EC 2009 L 140 31/12/2010

Directiva 2009/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que altera a
Directiva 98/70/CE no que se refere às especificações da gasolina e do gasóleo rodoviário e não
rodoviário e à introdução de um mecanismo de monitorização e de redução das emissões de gases
com efeito de estufa e que altera a Directiva 1999/32/CE do Conselho no que se refere às
especificações dos combustíveis utilizados nas embarcações de navegação interior e que revoga a
Directiva 93/12/CEE

2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010
Directiva 2009/106/CE da Comissão, de 14 de Agosto de 2009, que altera a Directiva 2001/112/CE
do Conselho relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares destinados à
alimentação humana

2009/145/EC 2009 L 312 31/12/2010

Directiva 2009/145/CE da Comissão, de 26 de Novembro de 2009, que prevê certas derrogações à
admissão de variedades autóctones de produtos hortícolas e outras variedades tradicionalmente
cultivadas em determinadas localidades e regiões e ameaçadas pela erosão genética e de
variedades de produtos agrícolas sem valor intrínseco para uma produção vegetal comercial, mas
desenvolvidas para cultivo em determinadas condições, e à comercialização de sementes dessas
variedades autóctones e outras variedades

2010/46/EU 2010 L 169 31/12/2010

Directiva 2010/46/UE da Comissão, de 2 de Julho de 2010, que altera as Directivas 2003/90/CE e
2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o das Directivas 2002/53/CE e
2002/55/CE do Conselho, respectivamente, no que diz respeito aos caracteres que, no mínimo,
devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas

2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Directiva 2009/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que altera as
Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho no que respeita a determinados requisitos de
divulgação para as médias sociedades e à obrigação de apresentar contas consolidadas

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011
Directiva 2009/69/CE do Conselho, de 25 de Junho de 2009, que altera a Directiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que se refere à evasão fiscal
ligada às importações

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 Directiva 2009/143/CE do Conselho, de 26 de Novembro de 2009, que altera a Directiva 2000/29/CE
no que diz respeito à delegação das tarefas referentes às análises laboratoriais

2009/162/EU 2010 L 10 01/01/2011 Directiva n.o 2009/162/UE do Conselho, de 22 de Dezembro de 2009, que altera diversas disposições
da Directiva 2006/112/CE, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado
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2010/12/EU 2010 L 50 01/01/2011
Directiva 2010/12/UE do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2010, que altera as Directivas 92/79/CEE,
92/80/CEE e 95/59/CE, no que se refere à estrutura e às taxas do imposto especial de consumo que
incide sobre os tabacos manufacturados, e a Directiva 2008/118/CE

2010/33/EU 2010 L 126 01/01/2011
Directiva 2010/33/UE da Comissão, de 21 de Maio de 2010, que altera a versão espanhola da
Directiva 2001/112/CE do Conselho, relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos
similares destinados à alimentação humana

2010/88/EU 2010 L 326 01/01/2011
Directiva 2010/88/UE do Conselho, de 7 de Dezembro de 2010, que altera a Directiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no que se refere à duração da
obrigação de respeitar uma taxa normal mínima

2011/64/EU 2011 L 176 (no date) Directiva 2011/64/UE do Conselho, de 21 de Junho de 2011, relativa à estrutura e taxas dos impostos
especiais sobre o consumo de tabacos manufacturados

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Directiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 2006 , relativa
à carta de condução (Reformulação)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Directiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa à
segurança dos brinquedos

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Directiva 2009/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, que altera a
Directiva 2001/82/CE e a Directiva 2001/83/CE no que diz respeito à alteração dos termos das
autorizações de introdução no mercado de medicamentos

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Directiva 2008/122/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Janeiro de 2009, sobre a
protecção do consumidor relativamente a determinados aspectos dos contratos de utilização
periódica de bens, de aquisição de produtos de férias de longa duração, de revenda e de troca

2009/72/EC 2009 L 211 02/03/2011 Directiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece
regras comuns para o mercado interno da electricidade e que revoga a Directiva 2003/54/CE

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Directiva 2009/73/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que estabelece
regras comuns para o mercado interno do gás natural e que revoga a Directiva 2003/55/CE

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Directiva 2009/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2009, relativa às
taxas aeroportuárias

2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Directiva 2009/110/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, relativa
ao acesso à actividade das instituições de moeda electrónica, ao seu exercício e à sua supervisão
prudencial, que altera as Directivas 2005/60/CE e 2006/48/CE e revoga a Directiva 2000/46/CE

2009/136/EC 2009 L 337 25/05/2011

Directiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, que
altera a Directiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria
de redes e serviços de comunicações electrónicas, a Directiva 2002/58/CE relativa ao tratamento de
dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas e o
Regulamento (CE) n.o 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis
pela aplicação da legislação de defesa do consumidor

2009/140/EC 2009 L 337 25/05/2011

Directiva 2009/140/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, que
altera a Directiva 2002/21/CE relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de
comunicações electrónicas, a Directiva 2002/19/CE relativa ao acesso e interligação de redes de
comunicações electrónicas e recursos conexos e a Directiva 2002/20/CE relativa à autorização de
redes e serviços de comunicações electrónicas

2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Directiva 2009/38/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, relativa à
instituição de um Conselho de Empresa Europeu ou de um procedimento de informação e consulta
dos trabalhadores nas empresas ou grupos de empresas de dimensão comunitária (reformulação)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Directiva 2009/127/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, que altera
a Directiva 2006/42/CE no que respeita às máquinas de aplicação de pesticidas

2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directiva 2009/15/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa às
regras comuns para as organizações de vistoria e inspecção de navios e para as actividades
relevantes das administrações marítimas (reformulação)

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directiva 2009/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, que estabelece
os princípios fundamentais que regem a investigação de acidentes no sector do transporte marítimo e
que altera as Directivas 1999/35/CE do Conselho e 2002/59/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho
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2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Directiva 2009/21/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao
cumprimento das obrigações do Estado de bandeira

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011
Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao
armazenamento geológico de dióxido de carbono e que altera a Directiva 85/337/CEE do Conselho,
as Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e o Regulamento
(CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho

2010/36/EU 2010 L 162 29/06/2011
Directiva 2010/36/UE da Comissão, de 1 de Junho de 2010, que altera a Directiva 2009/45/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras e normas de segurança para os navios de
passageiros

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011
Directiva 2009/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Maio de 2009, relativa à
simplificação das condições das transferências de produtos relacionados com a defesa na
Comunidade

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009, que coordena
as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de
investimento colectivo em valores mobiliários (OICVM)

2010/35/EU 2010 L 165 30/06/2011
Directiva 2010/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho de 2010, relativa aos
equipamentos sob pressão transportáveis e que revoga as Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE do Conselho

2010/43/EU 2010 L 176 30/06/2011
Directiva n.o 2010/43/UE da Comissão de 1 de Julho de 2010 que aplica a Directiva 2009/65/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos organizativos, aos conflitos de
interesse, ao exercício da actividade, à gestão de riscos e ao conteúdo do acordo celebrado entre o
depositário e a sociedade gestora

2010/44/EU 2010 L 176 30/06/2011
Directiva 2010/44/UE da Comissão de 1 de Julho de 2010 que aplica a Directiva 2009/65/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a certas disposições relativas a fusões de
fundos, estruturas de tipo principal/de alimentação (master/feeder) e procedimentos de notificação

2010/61/EU 2010 L 233 30/06/2011
Directiva 2010/61/UE da Comissão, de 2 de Setembro de 2010, que adapta pela primeira vez ao
progresso científico e técnico os anexos da Directiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas

2011/17/EU 2011 L 71 30/06/2011
Directiva 2011/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, que revoga as
Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE e 86/217/CEE do Conselho, relativas à metrologia

2011/38/EU 2011 L 97 30/06/2011
Directiva de Execução 2011/38/UE da Comissão, de 11 de Abril de 2011, que altera o anexo V da
Directiva 2004/33/CE no que diz respeito aos valores de pH máximos para concentrados de
plaquetas no fim do período de armazenamento

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 Directiva 2009/71/Euratom do Conselho, de 25 de Junho de 2009, que estabelece um quadro
comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Directiva 2009/81/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 2009 , relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de determinados contratos de empreitada, contratos de
fornecimento e contratos de serviços por autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da
defesa e da segurança, e que altera as Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE

2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
Directiva 2009/90/CE da Comissão, de 31 de Julho de 2009, que estabelece, nos termos da Directiva
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, especificações técnicas para a análise e
monitorização químicas do estado da água

2010/59/EU 2010 L 225 15/09/2011
Directiva 2010/59/UE da Comissão, de 26 de Agosto de 2010, que altera a Directiva 2009/32/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros
sobre os solventes de extracção utilizados no fabrico de géneros alimentícios e dos respectivos
ingredientes

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011 Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, que
estabelece um quadro de acção a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas

2010/60/EU 2010 L 228 30/11/2011
Directiva 2010/60/UE da Comissão, de 30 de Agosto de 2010, que prevê determinadas derrogações
à comercialização de misturas de sementes de plantas forrageiras destinadas a serem utilizadas na
preservação do meio natural

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Directiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 2008, relativa
ao trabalho temporário
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2009/161/EU 2009 L 338 18/12/2011
Directiva 2009/161/UE da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009, que estabelece uma terceira lista
de valores-limite de exposição profissional indicativos para a aplicação da Directiva 98/24/CE do
Conselho e que altera a Directiva 2000/39/CE

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Directiva 2009/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa ao
seguro dos proprietários de navios em matéria de créditos marítimos

2010/24/EU 2010 L 84 31/12/2011 Directiva 2010/24/UE do Conselho, de 16 de Março de 2010, relativa à assistência mútua em matéria
de cobrança de créditos respeitantes a impostos, direitos e outras medidas

2011/37/EU 2011 L 85 31/12/2011 Directiva 2011/37/UE da Comissão, de 30 de Março de 2011, que altera o anexo II da Directiva
2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos em fim de vida

2011/68/EU 2011 L 175 31/12/2011

Directiva de Execução 2011/68/UE da Comissão, de 1 de Julho de 2011, que altera as Directivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o das Directivas
2002/53/CE e 2002/55/CE do Conselho, respectivamente, no que diz respeito aos caracteres que, no
mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012
Directiva 2009/126/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 2009, relativa à
fase II da recuperação de vapores de gasolina durante o reabastecimento de veículos a motor nas
estações de serviço

2011/91/EU 2011 L 334 (no date) Directiva 2011/91/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Dezembro de 2011, relativa às
menções ou marcas que permitem identificar o lote ao qual pertence um género alimentício

2011/96/EU 2011 L 345 18/01/2012 Directiva 2011/96/UE do Conselho, de 30 de Novembro de 2011, relativa ao regime fiscal comum
aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes

2011/92/EU 2012 L 26 (no date) Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à
avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente

2010/40/EU 2010 L 207 27/02/2012
Directiva 2010/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2010, que estabelece
um quadro para a implantação de sistemas de transporte inteligentes no transporte rodoviário,
inclusive nas interfaces com outros modos de transporte

2010/18/EU 2010 L 68 08/03/2012
Directiva 2010/18/UE do Conselho, de 8 de Março de 2010, que aplica o Acordo-Quadro revisto sobre
licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga
a Directiva 96/34/CE

2011/15/EU 2011 L 49 16/03/2012
Directiva 2011/15/UE da Comissão, de 23 de Fevereiro de 2011, que altera a Directiva 2002/59/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à instituição de um sistema comunitário de
acompanhamento e de informação do tráfego de navios

2012/4/EU 2012 L 50 04/04/2012
Diretiva 2012/4/UE da Comissão, de 22 de fevereiro de 2012, que altera a Diretiva 2008/43/CE que
cria, nos termos da Diretiva 93/15/CEE do Conselho, um sistema para a identificação e
rastreabilidade dos explosivos para utilização civil

2010/65/EU 2010 L 283 19/05/2012
Directiva 2010/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Outubro de 2010, relativa às
formalidades de declaração exigidas aos navios à chegada e/ou à partida dos portos dos
Estados-Membros e que revoga a Directiva 2002/6/CE

2012/1/EU 2012 L 4 31/05/2012
Diretiva de Execução 2012/1/UE da Comissão, de 6 de janeiro de 2012, que altera o anexo I da
Diretiva 66/402/CEE do Conselho no que se refere às condições a que deve obedecer a cultura
Oryza sativa

2011/63/EU 2011 L 147 02/06/2012
Directiva 2011/63/UE da Comissão, de 1 de Junho de 2011, que altera, para adaptação ao progresso
técnico, a Directiva 98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade da gasolina
e do combustível para motores diesel

2010/79/EU 2010 L 304 10/06/2012
Directiva 2010/79/UE da Comissão, de 19 de Novembro de 2010, que adapta ao progresso técnico o
anexo III da Directiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação das
emissões de compostos orgânicos voláteis

2011/94/EU 2011 L 314 30/06/2012 Directiva 2011/94/UE da Comissão, de 28 de Novembro de 2011, que altera a Directiva 2006/126/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2011/100/EU 2011 L 341 30/06/2012 Directiva 2011/100/UE da Comissão, de 20 de Dezembro de 2011, que altera a Directiva 98/79/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro
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2010/73/EU 2010 L 327 01/07/2012

Directiva 2010/73/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, que altera
a Directiva 2003/71/CE, relativa ao prospecto a publicar em caso de oferta pública de valores
mobiliários ou da sua admissão à negociação, e a Directiva 2004/109/CE, relativa à harmonização
dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos
valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado

2010/31/EU 2010 L 153 09/07/2012 Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 2010, relativa ao
desempenho energético dos edifícios

2010/84/EU 2010 L 348 21/07/2012
Directiva 2010/84/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2010, que
altera, no que diz respeito à farmacovigilância, a Directiva 2001/83/CE que estabelece um código
comunitário relativo aos medicamentos para uso humano

2010/41/EU 2010 L 180 05/08/2012
Directiva 2010/41/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2010, relativa à
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma
actividade independente e que revoga a Directiva 86/613/CEE do Conselho

2010/53/EU 2010 L 207 27/08/2012 Directiva 2010/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Julho de 2010, relativa a
normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados a transplantação

2012/5/EU 2012 L 81 23/09/2012 Diretiva 2012/5/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, que altera a
Diretiva 2000/75/CE do Conselho no que respeita à vacinação contra a febre catarral ovina

2012/8/EU 2012 L 64 30/09/2012
Diretiva de Execução 2012/8/UE da Comissão, de 2 de março de 2012, que altera a Diretiva
2003/90/CE que estabelece regras de execução do artigo 7.o da Diretiva 2002/53/CE do Conselho no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas

2010/63/EU 2010 L 276 10/11/2012 Directiva 2010/63/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro de 2010, relativa à
protecção dos animais utilizados para fins científicos

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
Directiva 2007/30/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Junho de 2007 , que altera a
Directiva 89/391/CEE do Conselho, as suas directivas especiais e as Directivas 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE do Conselho, tendo em vista a simplificação e a racionalização
dos relatórios relativos à aplicação prática

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 Directiva 2009/119/CE do Conselho, de 14 de Setembro de 2009, que obriga os Estados-Membros a
manterem um nível mínimo de reservas de petróleo bruto e/ou de produtos petrolíferos

2010/45/EU 2010 L 189 31/12/2012
Directiva 2010/45/UE do Conselho, de 13 de Julho de 2010, que altera a Directiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita às regras em
matéria de facturação

2011/16/EU 2011 L 64 31/12/2012 Directiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa
no domínio da fiscalidade e que revoga a Directiva 77/799/CEE

2011/90/EU 2011 L 296 31/12/2012
Directiva 2011/90/UE da Comissão, de 14 de Novembro de 2011, que altera a parte II do anexo I da
Directiva 2008/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece os pressupostos
adicionais para o cálculo da taxa anual de encargos efectiva global

2012/31/EU 2012 L 297 01/01/2013
Diretiva de Execução 2012/31/EU da Comissão, de 25 de outubro de 2012, que altera o anexo IV da
Diretiva 2006/88/CE do Conselho no que respeita à lista de espécies de peixes sensíveis à
septicemia hemorrágica viral e à supressão da entrada relativa à síndrome ulcerativa epizoótica

2011/62/EU 2011 L 174 02/01/2013
Directiva 2011/62/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, que altera a
Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso
humano, para impedir a introdução na cadeia de abastecimento legal, de medicamentos falsificados

2011/65/EU 2011 L 174 02/01/2013 Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos

2012/50/EU 2012 L 348 02/01/2013
Diretiva Delegada 2012/50/UE da Comissão, de 10 de outubro de 2012, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para aplicações com chumbo

2012/51/EU 2012 L 348 02/01/2013
Diretiva Delegada 2012/51/UE da Comissão, de 10 de outubro de 2012, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para aplicações com cádmio
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2010/75/EU 2010 L 334 07/01/2013 Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativa às
emissões industriais (prevenção e controlo integrados da poluição)

2012/7/EU 2012 L 64 20/01/2013
Diretiva 2012/7/UE da Comissão, de 2 de março de 2012, que altera, para fins de adaptação ao
progresso técnico, a parte III do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa à segurança dos brinquedos

2011/97/EU 2011 L 328 15/03/2013 Directiva 2011/97/UE do Conselho, de 5 de Dezembro de 2011, que altera a Directiva 1999/31/CE no
que respeita a critérios específicos relativos à armazenagem de mercúrio metálico considerado resíduo

2011/7/EU 2011 L 48 16/03/2013 Directiva 2011/7/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que
estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais

2010/32/EU 2010 L 134 11/05/2013
Directiva 2010/32/UE do Conselho, de 10 de Maio de 2010, que executa o Acordo-Quadro relativo à
prevenção de ferimentos provocados por objectos cortantes nos sectores hospitalar e da saúde
celebrado pela HOSPEEM e pela EPSU

2011/89/EU 2011 L 326 10/06/2013
Directiva 2011/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2011, que altera
as Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE no que se refere à supervisão
complementar das entidades financeiras de um conglomerado financeiro

2012/45/EU 2012 L 332 30/06/2013
Diretiva 2012/45/UE da Comissão, de 3 de dezembro de 2012, que adapta pela segunda vez ao
progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas

2013/12/EU 2013 L 141 (no date)
Diretiva 2013/12/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta a Diretiva 2012/27/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à eficiência energética, por motivo da adesão da
República da Croácia

2013/13/EU 2013 L 141 01/07/2013 Diretiva 2013/13/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio da fiscalidade, devido à adesão da República da Croácia

2013/15/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/15/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio da livre circulação de mercadorias, devido à adesão da República da Croácia

2013/16/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/16/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio dos contratos públicos, devido à adesão da República da C

2013/17/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/17/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio do ambiente, devido à adesão da República da Croácia

2013/18/EU 2013 L 158 01/07/2013
Diretiva 2013/18/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta a Diretiva 2009/28/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes
renováveis, devido à adesão da República da Croácia

2013/19/EU 2013 L 158 01/07/2013
Diretiva 2013/19/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta a Diretiva 94/80/CE que
estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos
cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade, devido à
adesão da República da Croácia

2013/20/EU 2013 L 158 01/07/2013
Diretiva 2013/20/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio da segurança dos alimentos e da política veterinária e fitossanitária, devido à adesão da
República da Croácia

2013/22/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/22/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio dos transportes, devido à adesão da República da Croácia

2013/23/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/23/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio dos serviços financeiros, devido à adesão da República da Croácia

2013/24/EU 2013 L 158 01/07/2013 Diretiva 2013/24/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio do direito das sociedades, devido à adesão da República da Croácia

2013/25/EU 2013 L 158 01/07/2013
Diretiva 2013/25/UE do Conselho, de 13 de maio de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio do direito de estabelecimento e da livre prestação de serviços, devido à adesão da República
da Croácia

2013/26/EU 2013 L 158 01/07/2013
Diretiva 2013/26/UE da Comissão, de 8 de fevereiro de 2013, que adapta determinadas diretivas no
domínio da segurança dos alimentos e da política veterinária e fitossanitária, por motivo da adesão da
Croácia

2011/61/EU 2011 L 174 22/07/2013
Directiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa aos
gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Directivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e
os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 1095/2010
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2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013 Directiva 2011/70/Euratom do Conselho, de 19 de Julho de 2011, que estabelece um quadro
comunitário para a gestão responsável e segura do combustível irradiado e dos resíduos radioactivos

2013/28/EU 2013 L 135 22/08/2013 Diretiva 2013/28/UE da Comissão, de 17 de maio de 2013, que altera o anexo II da Diretiva
2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos em fim de vida

2013/2/EU 2013 L 37 30/09/2013 Diretiva 2013/2/UE da Comissão, de 7 de fevereiro de 2013, que altera o anexo I da Diretiva
94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a embalagens e resíduos de embalagens

2013/29/EU 2013 L 178 03/10/2013
Diretiva 2013/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativa à
harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à disponibilização no mercado de
artigos de pirotecnia (reformulação)

2011/76/EU 2011 L 268 16/10/2013
Directiva 2011/76/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2011, que altera
a Directiva 1999/62/CE relativa à aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela
utilização de certas infra-estruturas

2011/24/EU 2011 L 88 25/10/2013 Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Março de 2011, relativa ao
exercício dos direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde transfronteiriços

2012/52/EU 2012 L 356 25/10/2013 Diretiva de Execução 2012/52/UE da Comissão, de 20 de dezembro de 2012, que estabelece
medidas para facilitar o reconhecimento de receitas médicas emitidas noutro Estado-Membro

2012/12/EU 2012 L 115 28/10/2013
Diretiva 2012/12/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de abril de 2012, que altera a
Diretiva 2001/112/CE do Conselho relativa aos sumos de frutos e a determinados produtos similares
destinados à alimentação humana

2012/26/EU 2012 L 299 28/10/2013 Diretiva 2012/26/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, que altera a
Diretiva 2001/83/CE no que diz respeito à farmacovigilância

2011/77/EU 2011 L 265 01/11/2013
Directiva 2011/77/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Setembro de 2011, que altera
a Directiva 2006/116/CE relativa ao prazo de protecção do direito de autor e de certos direitos
conexos

2011/83/EU 2011 L 304 13/12/2013
Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2011, relativa aos
direitos dos consumidores, que altera a Directiva 93/13/CEE do Conselho e a Directiva 1999/44/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 85/577/CEE do Conselho e a
Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

2013/58/EU 2013 L 341 (no date)
Diretiva 2013/58/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2013, que altera
a Diretiva 2009/138/CE (Solvência II) no que respeita às suas datas de transposição e de aplicação
e à data de revogação de certas diretivas (Solvência I)

2012/36/EU 2012 L 321 31/12/2013 Diretiva 2012/36/UE da Comissão, de 19 de novembro de 2012, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2012/37/EU 2012 L 325 31/12/2013
Diretiva de Execução 2012/37/UE da Comissão, de 22 de novembro de 2012, que altera
determinados anexos das Diretivas 66/401/CEE e 66/402/CEE do Conselho no que se refere às
condições a cumprir pelas sementes de Galega orientalis Lam., ao peso máximo dos lotes de
sementes de determinadas plantas forrageiras e à dimensão das amostras de Sorghum spp.

2012/44/EU 2012 L 327 31/12/2013

Diretiva de Execução 2012/44/UE da Comissão, de 26 de novembro de 2012, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o das Diretivas
2002/53/CE e 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no que diz respeito aos caracteres que, no
mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o exame de determinadas
variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas

2013/36/EU 2013 L 176 31/12/2013
Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao
acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e
empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e
2006/49/CE

2013/47/EU 2013 L 261 31/12/2013 Diretiva 2013/47/UE da Comissão, de 2 de outubro de 2013, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2013/62/EU 2013 L 353 (no date)
Diretiva 2013/62/UE do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera a Diretiva 2010/18/UE que
aplica o Acordo-Quadro revisto sobre licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a
UEAPME, o CEEP e a CES, na sequência da alteração do estatuto de Maiote perante a União
Europeia
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2013/1/EU 2013 L 26 28/01/2014
Diretiva 2013/1/UE do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, que altera a Diretiva 93/109/CE no que
se refere a alguns aspetos do sistema de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos
cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade

2012/18/EU 2012 L 197 14/02/2014
Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo
dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, que altera e
subsequentemente revoga a Diretiva 96/82/CE do Conselho

2012/19/EU 2012 L 197 14/02/2014 Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)

2013/10/EU 2013 L 77 19/03/2014

Diretiva 2013/10/UE da Comissão, de 19 de março de 2013, que altera a Diretiva 75/324/CEE do
Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às embalagens
aerossóis, a fim de adaptar as suas disposições de rotulagem ao Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e
misturas

2013/45/EU 2013 L 213 31/03/2014
Diretiva de Execução 2013/45/UE da Comissão, de 7 de agosto de 2013, que altera as Diretivas
2002/55/CE e 2008/72/CE do Conselho e a Diretiva 2009/145/CE da Comissão no que diz respeito à
designação botânica de tomate

2012/25/EU 2012 L 275 10/04/2014
Diretiva de Execução 2012/25/UE da Comissão, de 9 de outubro de 2012, que estabelece
procedimentos de informação para o intercâmbio, entre Estados-Membros, de órgãos humanos
destinados a transplantação

2014/19/EU 2014 L 38 31/05/2014
Diretiva de Execução 2014/19/UE da Comissão, de 6 de fevereiro de 2014, que altera o anexo I da
Diretiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de proteção contra a introdução na Comunidade
de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da
Comunidade

2012/27/EU 2012 L 315 05/06/2014
Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à
eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas
2004/8/CE e 2006/32/CE

2012/39/EU 2012 L 327 17/06/2014 Diretiva 2012/39/UE da Comissão, de 26 de novembro de 2012, que altera a Diretiva 2006/17/CE no
que se refere a certos requisitos técnicos para a análise de tecidos e células de origem humana

2013/57/EU 2013 L 312 30/06/2014

Diretiva de Execução 2013/57/UE da Comissão, de 20 de novembro de 2013, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva 2002/53/CE
do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no que diz respeito
aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições mínimas para o
exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies hortícolas

2012/35/EU 2012 L 343 03/07/2014 Diretiva 2012/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, que altera a
Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos

2014/1/EU 2014 L 4 30/07/2014
Diretiva Delegada 2014/1/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, no respeitante a uma isenção para chumbo como elemento de liga em rolamentos e
superfícies de desgaste nos equipamentos médicos expostos a radiações ionizantes

2014/2/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/2/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para a utilização de cádmio em revestimentos fosforescentes
de intensificadores de imagens de raios X, até 31 de dezembro de 2019, e em peças sobresselentes
de aparelhos de raios X colocados no mercado da União anteriormente a 1 de janeiro de 2020

2014/3/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/3/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, no respeitante a uma isenção para marcadores de acetato de chumbo destinados a quadros
estereotáxicos cranianos utilizados em tomografia computorizada e imagiologia por ressonância
magnética e a sistemas de posicionamento para equipamentos de terapia por raios gama e de terapia
com partículas

2014/4/EU 2014 L 4 30/07/2014
Diretiva Delegada 2014/4/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo em ligações estanques ao vácuo entre
alumínio e aço nos intensificadores de imagens de raios X
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2014/5/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/5/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para chumbo em soldas para placas de circuito impresso,
revestimentos de pontos terminais de componentes elétricos e eletrónicos e revestimentos de placas
de circuito impresso, soldas para fios e cabos de ligação, soldas para ligação de transdutores e
sensores, para utilização de forma durável a temperaturas inferiores a – 20 °C, em condições normais
de funcionamento e armazenagem

2014/6/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/6/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para chumbo em revestimentos de superfície de sistemas de
conexão por pinos que necessitem de conectores não magnéticos, utilizados de forma durável a
temperaturas inferiores a – 20 °C, em condições normais de funcionamento e armazenagem

2014/7/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/7/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para chumbo em soldas, revestimentos de pontos terminais
de componentes elétricos e eletrónicos e placas de circuito impresso, ligações de cabos elétricos,
blindagens e conectores protegidos que são utilizados a) em campos magnéticos situados numa
esfera de 1 m de raio em torno do isocentro do íman em equipamentos médicos de imagem por
ressonância magnética, incluindo os monitores de paciente concebidos para serem usados dentro
dessa esfera, ou b) em campos magnéticos situados até 1 m de distância das superfícies externas dos
ímanes do ciclotrão ou dos ímanes que servem para o transporte de feixes e o controlo da direção dos
feixes utilizados na terapia com partículas

2014/8/EU 2014 L 4 30/07/2014
Diretiva Delegada 2014/8/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo em soldas para a montagem de detetores
digitais de telureto de cádmio e de telureto de cádmio e zinco em placas de circuito impresso

2014/9/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/9/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo e cádmio em ligações metálicas que permitam
a criação de circuitos magnéticos supercondutores em detetores de IRM, SQUID, RMN (Ressonância
magnética nuclear) ou FTMS (Espetrómetro de massa de transformada de Fourier)

2014/10/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/10/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo em ligas, como supercondutor ou condutor
térmico, utilizadas em cabeças frias de criorrefrigeradores e/ou em sondas frias criorrefrigeradas e/ou
em sistemas de ligação equipotencial criorrefrigerados, em dispositivos médicos (categoria 8) e/ou em
instrumentos industriais de monitorização e controlo

2014/11/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/11/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para a utilização de crómio hexavalente em geradores de
metais alcalinos utilizados para criar fotocátodos em intensificadores de imagens de raios X, até 31 de
dezembro de 2019, e em peças sobresselentes de sistemas de raios X colocados no mercado da UE
antes de 1 de janeiro de 2020

2014/12/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/12/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo em soldas sobre placas de circuito impresso de
detetores e unidades de aquisição de dados para tomógrafos por emissão de positrões que estão
integrados em equipamento de imagiologia por ressonância magnética

2014/13/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/13/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para chumbo em soldas sobre placas de circuito impresso de
alta densidade utilizadas em dispositivos médicos móveis, que não sejam desfibrilhadores portáteis de
emergência, das classes IIa e IIb da Diretiva 93/42/CEE

2014/14/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/14/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para 3,5 mg de mercúrio por lâmpada em lâmpadas
fluorescentes compactas de casquilho simples para iluminação geral, de potência < 30 W e com uma
vida útil igual ou superior a 20000 h
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2014/15/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/15/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para a utilização de chumbo, cádmio e crómio hexavalente
em peças sobresselentes reutilizadas, recuperadas de dispositivos médicos colocados no mercado
antes de 22 de julho de 2014, e utilizadas em equipamentos da categoria 8 colocados no mercado
antes de 22 de julho de 2021, desde que a reutilização tenha lugar no âmbito de sistemas fechados de
retorno interempresas, passíveis de controlo, e que o consumidor seja informado da reutilização de
peças

2014/16/EU 2014 L 4 30/07/2014

Diretiva Delegada 2014/16/UE da Comissão, de 18 de outubro de 2013, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para chumbo como ativador do pó fluorescente de lâmpadas
de descarga, utilizadas para fotoaférese extracorpórea com substâncias fosforescentes à base de BSP
(BaSi2O5:Pb)

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
Directiva 2009/13/CE do Conselho, de 16 de Fevereiro de 2009, que aplica o Acordo celebrado pela
Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos
Trabalhadores dos Transportes (ETF) relativo à Convenção sobre Trabalho Marítimo, 2006, e que
altera a Directiva 1999/63/CE

2014/37/EU 2014 L 59 20/09/2014
Diretiva de Execução 2014/37/UE da Comissão, de 27 de fevereiro de 2014, que altera a Diretiva
91/671/CEE do Conselho relativa à utilização obrigatória de cintos de segurança e de dispositivos de
retenção para crianças em veículos

2014/78/EU 2014 L 183 30/09/2014
Diretiva de Execução 2014/78/UE da Comissão, de 17 de junho de 2014, que altera os anexos I, II, III,
IV e V da Diretiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de proteção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2014/83/EU 2014 L 186 30/09/2014
Diretiva de Execução 2014/83/UE da Comissão, de 25 de junho de 2014, que altera os anexos I, II, III,
IV e V da Diretiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de proteção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação
no interior da Comunidade

2012/28/EU 2012 L 299 29/10/2014 Diretiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa a
determinadas utilizações permitidas de obras órfãs

2014/22/EU 2014 L 44 15/11/2014 Diretiva de Execução 2014/22/UE da Comissão, de 13 de fevereiro de 2014, que altera o anexo IV da
Diretiva 2006/88/CE do Conselho no que respeita à anemia infeciosa do salmão (AIS)

2013/38/EU 2013 L 218 21/11/2014 Diretiva 2013/38/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, que altera a
Diretiva 2009/16/CE relativa à inspeção pelo Estado do porto

2013/14/EU 2013 L 145 21/12/2014

Diretiva 2013/14/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, que altera a
Diretiva 2003/41/CE relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de
pensões profissionais, a Diretiva 2009/65/CE que coordena as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em
valores mobiliários (OICVM) e a Diretiva 2011/61/UE relativa aos gestores de fundos de investimento
alternativos no que diz respeito à dependência excessiva relativamente às notações de risco

2013/31/EU 2013 L 178 28/12/2014
Diretiva 2013/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, que altera a
Diretiva 92/65/CEE do Conselho no que respeita aos requisitos de saúde animal que regem o
comércio e as importações na União de cães, gatos e furões

2014/59/EU 2014 L 173 31/12/2014

Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece
um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de
investimento e que altera a Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e os Regulamentos
(UE) n.o 1093/2010 e (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

2014/69/EU 2014 L 148 31/12/2014

Diretiva Delegada 2014/69/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em materiais cerâmicos
dielétricos de condensadores com tensão nominal inferior a 125 V CA ou 250 V CC para instrumentos
industriais de monitorização e controlo

2014/70/EU 2014 L 148 31/12/2014
Diretiva Delegada 2014/70/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em placas de microcanais
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2014/71/EU 2014 L 148 31/12/2014
Diretiva Delegada 2014/71/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em soldas de interfaces de
elementos de pigmentos empilhados de grande superfície

2014/72/EU 2014 L 148 31/12/2014

Diretiva Delegada 2014/72/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em soldas e acabamentos de
componentes elétricos e eletrónicos e em acabamentos de placas de circuitos impressos utilizadas
em módulos de ignição e em outros sistemas elétricos e eletrónicos de controlo de motores

2014/73/EU 2014 L 148 31/12/2014
Diretiva Delegada 2014/73/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em elétrodos de platina
platinada para medições de condutividade

2014/74/EU 2014 L 148 31/12/2014
Diretiva Delegada 2014/74/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de chumbo em sistemas de conexão por
pinos conformes, diversos do tipo C-press, para instrumentos industriais de monitorização e controlo

2014/75/EU 2014 L 148 31/12/2014

Diretiva Delegada 2014/75/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de mercúrio, numa quantidade não superior
a 5 mg/lâmpada, em lâmpadas fluorescentes de cátodo frio para retroiluminação de ecrãs de cristais
líquidos de instrumentos industriais de monitorização e controlo colocados no mercado antes de 22
de julho de 2017

2014/76/EU 2014 L 148 31/12/2014

Diretiva Delegada 2014/76/UE da Comissão, de 13 de março de 2014, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção para a utilização de mercúrio em tubos luminosos de
descarga artesanais (HLDT) para anúncios, iluminação decorativa ou de elementos arquitetónicos,
iluminação especializada e iluminação artística

2013/61/EU 2013 L 353 01/01/2015 Diretiva 2013/61/UE do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera as Diretivas 2006/112/CE
e 2008/118/CE no que diz respeito às regiões ultraperiféricas francesas e, em especial, a Maiote

2014/68/EU 2014 L 189 28/02/2015
Diretiva 2014/68/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos
sob pressão no mercado

2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015 Directiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, relativa
ao acesso à actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II)

2013/54/EU 2013 L 329 31/03/2015
Diretiva 2013/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa a
certas responsabilidades do Estado de bandeira no cumprimento e aplicação da Convenção do
Trabalho Marítimo, de 2006

2014/51/EU 2014 L 153 31/03/2015

Diretiva 2014/51/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera as
Diretivas 2003/71/CE e 2009/138/CE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009, (UE) n.o 1094/2010 e
(UE) n.o 1095/2010 no que respeita às competências da Autoridade Europeia de Supervisão
(Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma) e da Autoridade
Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados)

2015/412/EU 2015 L 68 (no date)
Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2015, que altera a
Diretiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem
o cultivo de organismos geneticamente modificados (OGM) no seu território

2014/58/EU 2014 L 115 30/04/2015
Diretiva de Execução 2014/58/UE da Comissão, de 16 de abril de 2014 , que cria, em conformidade
com a Diretiva 2007/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, um sistema de rastreabilidade dos
artigos de pirotecnia

2015/413/EU 2015 L 68 06/05/2015
Diretiva (UE) 2015/413 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2015, que visa
facilitar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações às regras de trânsito
relacionadas com a segurança rodoviária

2014/27/EU 2014 L 65 01/06/2015
Diretiva 2014/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, que altera as
Diretivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 98/24/CE do Conselho e a Diretiva 2004/37/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento (CE) n.o 1272/2008 relativo
à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
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2014/77/EU 2014 L 170 11/06/2015
Diretiva 2014/77/UE da Comissão, de 10 de junho de 2014, que altera os anexos I e II da Diretiva
98/70/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade da gasolina e do combustível
para motores diesel

2012/34/EU 2012 L 343 16/06/2015 Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, que
estabelece um espaço ferroviário europeu único

2014/63/EU 2014 L 164 24/06/2015 Diretiva 2014/63/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que altera a
Diretiva 2001/110/CE relativa ao mel

2014/103/EU 2014 L 335 30/06/2015
Diretiva 2014/103/UE da Comissão, de 21 de novembro de 2014, que adapta pela terceira vez ao
progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas

2013/56/EU 2013 L 329 01/07/2015

Diretiva 2013/56/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, que altera
a Diretiva 2006/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a pilhas e acumuladores e
respetivos resíduos, no que respeita à colocação no mercado de pilhas e acumuladores portáteis
que contenham cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas sem fios, e de
pilhas-botão com baixo teor de mercúrio, e que revoga a Decisão 2009/603/CE da Comissão

2014/82/EU 2014 L 184 01/07/2015
Diretiva 2014/82/UE da Comissão, de 24 de junho de 2014, que altera a Diretiva 2007/59/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos conhecimentos profissionais gerais, aos
requisitos médicos e aos requisitos relativos à carta de maquinista

2014/84/EU 2014 L 192 01/07/2015
Diretiva 2014/84/UE da Comissão, de 30 de junho de 2014, que altera o apêndice A do anexo II da
Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à segurança dos brinquedos,
no que diz respeito ao níquel

2014/49/EU 2014 L 173 03/07/2015 Diretiva 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa aos
sistemas de garantia de depósitos

2013/11/EU 2013 L 165 09/07/2015
Diretiva 2013/11/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, sobre a
resolução alternativa de litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.o 2006/2004 e a
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL)

2013/37/EU 2013 L 175 18/07/2015 Diretiva 2013/37/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013 , que altera a
Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público

2013/30/EU 2013 L 78 19/07/2015 Diretiva 2013/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativa à
segurança das operações offshore de petróleo e gás e que altera a Diretiva 2004/35/CE

2013/34/EU 2013 L 182 20/07/2015
Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às
demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios
conexos de certas formas de empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho e revoga as Diretivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho

2014/102/EU 2014 L 334 20/07/2015
Diretiva 2014/102/UE do Conselho, de 7 de novembro de 2014, que adapta a Diretiva 2013/34/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às demonstrações financeiras anuais, às
demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas,
em virtude da adesão da República da Croácia

2013/39/EU 2013 L 226 14/09/2015
Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de agosto de 2013, que altera as
Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às substâncias prioritárias no domínio da
política da água

2015/1535/EU 2015 L 241 (no date)
Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa
a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas
aos serviços da sociedade da informação

2014/100/EU 2014 L 308 18/11/2015
Diretiva 2014/100/UE da Comissão, de 28 de outubro de 2014, que altera a Diretiva 2002/59/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à instituição de um sistema comunitário de
acompanhamento e de informação do tráfego de navios

2013/50/EU 2013 L 294 26/11/2015

Diretiva 2013/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que altera a
Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à harmonização dos requisitos
de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores
mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado, a Diretiva 2003/71/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de
valores mobiliários ou da sua admissão à negociação e a Diretiva 2007/14/CE da Comissão que
estabelece as normas de execução de determinadas disposições da Diretiva 2004/109/CE
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2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
Diretiva 2013/51/Euratom do Conselho, de 22 de outubro de 2013, que estabelece requisitos para a
proteção da saúde do público em geral no que diz respeito às substâncias radioativas presentes na
água destinada ao consumo humano

2015/2060/EU 2015 L 301 (no date) Diretiva (UE) 2015/2060 do Conselho, de 10 de novembro de 2015, que revoga a Diretiva
2003/48/CE relativa à tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros

2014/60/EU 2014 L 159 18/12/2015
Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa à
restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado-Membro e
que altera o Regulamento (UE) n.o 1024/2012 (Reformulação)

2014/79/EU 2014 L 182 21/12/2015
Diretiva 2014/79/UE da Comissão, de 20 de junho de 2014, que altera o apêndice C do anexo II da
Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, no
que diz respeito ao TCEP, TCPP e TDCP

2014/81/EU 2014 L 183 21/12/2015
Diretiva 2014/81/UE da Comissão, de 23 de junho de 2014, que altera o apêndice C do anexo II da
Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos,
relativamente ao bisfenol A

2013/63/EU 2013 L 341 31/12/2015
Diretiva de Execução 2013/63/UE da Comissão, de 17 de dezembro de 2013, que altera os anexos I
e II da Diretiva 2002/56/CE do Conselho no que diz respeito às condições mínimas a que devem
obedecer as batatas de semente e os lotes de batatas de semente

2014/20/EU 2014 L 38 31/12/2015
Diretiva de Execução 2014/20/UE da Comissão, de 6 de fevereiro de 2014, que determina as
classes da União de batatas de semente de base e de semente certificada e as condições e
designações aplicáveis a essas classes

2014/21/EU 2014 L 38 31/12/2015 Diretiva de Execução 2014/21/UE da Comissão, de 6 de fevereiro de 2014, que determina as
condições mínimas e as classes da União de batatas de semente de pré-base

2014/85/EU 2014 L 194 31/12/2015 Diretiva 2014/85/UE da Comissão, de 1 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2014/86/EU 2014 L 219 31/12/2015
Diretiva 2014/86/UE do Conselho, de 8 de julho de 2014, que altera a Diretiva 2011/96/UE relativa
ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de Estados-Membros
diferentes

2014/105/EU 2014 L 349 31/12/2015

Diretiva de Execução 2014/105/UE da Comissão, de 4 de dezembro de 2014, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2014/107/EU 2014 L 359 31/12/2015 Diretiva 2014/107/UE do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva 2011/16/UE no
que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

2014/110/EU 2014 L 366 31/12/2015
Diretiva 2014/110/UE da Comissão, de 17 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva 2004/33/CE
no que se refere aos critérios de suspensão temporária de dadores de sangue relativamente a
dádivas homólogas

2014/111/EU 2014 L 366 31/12/2015
Diretiva de Execução 2014/111/UE da Comissão, de 17 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva
2009/15/CE na sequência da adoção de determinados códigos e de alterações conexas a
determinadas convenções e protocolos pela Organização Marítima Internacional (IMO)

2015/121/EU 2015 L 21 31/12/2015
Diretiva (UE) 2015/121 do Conselho, de 27 de janeiro de 2015, que altera a Diretiva 2011/96/UE
relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e sociedades afiliadas de
Estados-Membros diferentes

2014/61/EU 2014 L 155 01/01/2016
Diretiva 2014/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa a
medidas destinadas a reduzir o custo da implantação de redes de comunicações eletrónicas de
elevado débito

2013/53/EU 2013 L 354 18/01/2016 Diretiva 2013/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativa às
embarcações de recreio e às motas de água e que revoga a Diretiva 94/25/CE

2013/55/EU 2013 L 354 18/01/2016
Diretiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, que altera
a Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o Regulamento
(UE) n.o 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de Informação do
Mercado Interno («Regulamento IMI»)

2014/64/EU 2014 L 189 18/01/2016
Diretiva 2014/64/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que altera a
Diretiva 64/432/CEE do Conselho no que diz respeito às bases de dados informatizadas que fazem
parte das redes de vigilância nos Estados-Membros
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2015/573/EU 2015 L 94 31/01/2016
Diretiva Delegada (UE) 2015/573 da Comissão, de 30 de janeiro de 2015, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito a uma isenção para a utilização de chumbo em sensores de
poli(cloreto de vinilo) em dispositivos médicos para diagnóstico in vitro

2015/574/EU 2015 L 94 31/01/2016
Diretiva Delegada (UE) 2015/574 da Comissão, de 30 de janeiro de 2015, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito a uma isenção para a utilização de mercúrio em sistemas de
imagiologia de ultrassom intravascular

2015/254/EU 2015 L 43 29/02/2016
Diretiva (UE) 2015/254 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de fevereiro de 2015, que
revoga a Diretiva 93/5/CEE do Conselho relativa à assistência dos Estados-Membros à Comissão e
à sua cooperação na análise científica de questões relacionadas com os produtos alimentares

2014/91/EU 2014 L 257 18/03/2016
Diretiva 2014/91/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que altera a
Diretiva 2009/65/CE que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM), no que
diz respeito às funções dos depositários, às políticas de remuneração e às sanções

2014/17/EU 2014 L 60 21/03/2016
Diretiva 2014/17/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de fevereiro de 2014, relativa aos
contratos de crédito aos consumidores para imóveis de habitação e que altera as Diretivas
2008/48/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.o 1093/2010

2014/26/EU 2014 L 84 10/04/2016
Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e à concessão de licenças multiterritoriais de
direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno

2014/23/EU 2014 L 94 18/04/2016 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
adjudicação de contratos de concessão

2014/24/EU 2014 L 94 18/04/2016 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos
contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE

2014/25/EU 2014 L 94 18/04/2016
Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos
contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE

2014/28/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado e ao
controlo dos explosivos para utilização civil (reformulação)

2014/29/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de recipientes sob
pressão simples no mercado

2014/30/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade eletromagnética
(reformulação)

2014/31/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de instrumentos de
pesagem não automáticos no mercado

2014/32/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de
instrumentos de medição (reformulação)

2014/33/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/33/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante a ascensores e componentes de
segurança para ascensores

2014/34/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros relativa a aparelhos e sistemas de proteção
destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas (reformulação)

2014/35/EU 2014 L 96 19/04/2016
Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de
material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão

2015/13/EU 2015 L 3 19/04/2016
Diretiva Delegada (UE) 2015/13 da Comissão, de 31 de outubro de 2014, que altera o anexo III da
Diretiva 2014/32/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à gama de caudais
dos contadores de água
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2014/99/EU 2014 L 304 12/05/2016
Diretiva 2014/99/UE da Comissão, de 21 de outubro de 2014, que altera, tendo em vista a
adaptação ao progresso técnico, a Diretiva 2009/126/CE relativa à fase II da recuperação de
vapores de gasolina durante o reabastecimento de veículos a motor nas estações de serviço

2014/40/EU 2014 L 127 20/05/2016
Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à
aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros
no que respeita ao fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e produtos afins e que
revoga a Diretiva 2001/37/CE

2014/101/EU 2014 L 311 20/05/2016
Diretiva 2014/101/UE da Comissão, de 30 de outubro de 2014, que altera a Diretiva 2000/60/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da
política da água

2014/109/EU 2014 L 360 20/05/2016
Diretiva Delegada 2014/109/UE da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que altera o anexo II da
Diretiva 2014/40/UE do Parlamento Europeu e do Conselho estabelecendo a biblioteca de
advertências ilustradas a utilizar em produtos do tabaco

2014/54/EU 2014 L 128 21/05/2016
Diretiva 2014/54/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa a
medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da
livre circulação de trabalhadores

2016/802/EU 2016 L 132 (no date) Diretiva (UE) 2016/802 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa à
redução do teor de enxofre de determinados combustíveis líquidos

2014/53/EU 2014 L 153 12/06/2016
Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos
de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE

2014/56/EU 2014 L 158 17/06/2016 Diretiva 2014/56/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a
Diretiva 2006/43/CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas

2014/67/EU 2014 L 159 18/06/2016
Diretiva 2014/67/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, respeitante à
execução da Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma
prestação de serviços e que altera o Regulamento (UE) n.o 1024/2012 relativo à cooperação
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno (Regulamento IMI)

2015/1168/EU 2015 L 188 30/06/2016

Diretiva de Execução (UE) 2015/1168 da Comissão, de 15 de julho de 2015, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2015/1955/EU 2015 L 284 30/06/2016 Diretiva de Execução (UE) 2015/1955 da Comissão, de 29 de outubro de 2015, que altera os anexos
I e II da Diretiva 66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais

2013/35/EU 2013 L 179 01/07/2016
Diretiva 2013/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa às
prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos
devidos aos agentes físicos (campos eletromagnéticos) (20.a diretiva especial na aceção do artigo
16.o, n.o 1, da Diretiva 89/391/CEE) e que revoga a Diretiva 2004/40/CE

2016/882/EU 2016 L 146 01/07/2016 Diretiva (UE) 2016/882 da Comissão, de 1 de junho de 2016, que altera a Diretiva 2007/59/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos linguísticos

2015/2392/EU 2015 L 332 03/07/2016
Diretiva de Execução (UE) 2015/2392 da Comissão, de 17 de dezembro de 2015, relativa ao
Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à
comunicação, às autoridades competentes, de informações sobre infrações efetivas ou potenciais a
esse regulamento

2014/80/EU 2014 L 182 11/07/2016
Diretiva 2014/80/UE da Comissão, de 20 de junho de 2014, que altera o anexo II da Diretiva
2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção das águas subterrâneas
contra a poluição e a deterioração

2015/1127/EU 2015 L 184 31/07/2016
Diretiva (UE) 2015/1127 da Comissão, de 10 de julho de 2015, que altera o anexo II da Diretiva
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos e que revoga certas
diretivas

2016/856/EU 2016 L 142 01/08/2016
Diretiva (UE) 2016/856 do Conselho, de 25 de maio de 2016, que altera a Diretiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no que se refere à duração da
obrigação de respeitar uma taxa normal mínima

2014/89/EU 2014 L 257 18/09/2016 Diretiva 2014/89/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que estabelece
um quadro para o ordenamento do espaço marítimo
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2014/90/EU 2014 L 257 18/09/2016 Diretiva 2014/90/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativa aos
equipamentos marítimos e que revoga a Diretiva 96/98/CE do Conselho

2014/92/EU 2014 L 257 18/09/2016
Diretiva 2014/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativa à
comparabilidade das comissões relacionadas com as contas de pagamento, à mudança de conta de
pagamento e ao acesso a contas de pagamento com características básicas

2015/565/EU 2015 L 93 29/10/2016 Diretiva (UE) 2015/565 da Comissão, de 8 de abril de 2015, que altera a Diretiva 2006/86/CE no que
se refere a certos requisitos técnicos para a codificação dos tecidos e células de origem humana

2015/566/EU 2015 L 93 29/10/2016
Diretiva (UE) 2015/566 da Comissão, de 8 de abril de 2015, que aplica a Diretiva 2004/23/CE no
que diz respeito aos procedimentos de verificação da equivalência das normas de qualidade e
segurança dos tecidos e células importados

2014/94/EU 2014 L 307 18/11/2016 Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativa à
criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos

2016/774/EU 2016 L 128 19/11/2016 Diretiva (UE) 2016/774 da Comissão, de 18 de maio de 2016, que altera o anexo II da Diretiva
2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos em fim de vida

2015/720/EU 2015 L 115 27/11/2016 Diretiva (UE) 2015/720 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a
Diretiva 94/62/CE no que diz respeito à redução do consumo de sacos de plástico leves

2014/95/EU 2014 L 330 06/12/2016
Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, que altera a
Diretiva 2013/34/UE no que se refere à divulgação de informações não financeiras e de informações
sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas e grupos

2015/2203/EU 2015 L 314 22/12/2016
Diretiva (UE) 2015/2203 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes a caseínas e caseinatos
destinados à alimentação humana e que revoga a Diretiva 83/417/CEE do Conselho

2014/96/EU 2014 L 298 31/12/2016
Diretiva de Execução 2014/96/UE da Comissão, de 15 de outubro de 2014, relativa aos requisitos em
matéria de rotulagem, selagem e acondicionamento de material de propagação de fruteiras e de
fruteiras destinados à produção de frutos, abrangidos pelo âmbito da Diretiva 2008/90/CE

2014/97/EU 2014 L 298 31/12/2016
Diretiva de Execução 2014/97/UE da Comissão, de 15 de outubro de 2014, que dá execução à
Diretiva 2008/90/CE do Conselho no que se refere ao registo dos fornecedores e das variedades e à
lista comum das variedades

2014/98/EU 2014 L 298 31/12/2016
Diretiva de Execução 2014/98/UE da Comissão, de 15 de outubro de 2014, que dá execução à
Diretiva 2008/90/CE do Conselho no se refere aos requisitos específicos aplicáveis aos géneros e às
espécies de fruteiras referidos no anexo I, aos requisitos específicos aplicáveis aos fornecedores e
às normas de execução relativas às inspeções oficiais

2014/112/EU 2014 L 367 31/12/2016

Diretiva 2014/112/UE do Conselho, de 19 de dezembro de 2014, que aplica o Acordo Europeu
relativo a aspetos específicos da organização do tempo de trabalho no setor do transporte por vias
navegáveis interiores, celebrado pela União Europeia dos Transportes por Vias Navegáveis
Interiores (EBU), a Organização Europeia de Transportadores Fluviais (ESO) e a Federação
Europeia dos Trabalhadores dos Transportes (ETF)

2015/863/EU 2015 L 137 31/12/2016
Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o anexo II da
Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de
substâncias sujeitas a restrição

2015/1480/EU 2015 L 226 31/12/2016
Diretiva (UE) 2015/1480 da Comissão, de 28 de agosto de 2015, que altera vários anexos das
Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelecem as
regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de
amostragem para a avaliação da qualidade do ar ambiente

2015/2376/EU 2015 L 332 31/12/2016 Diretiva (UE) 2015/2376 do Conselho, de 8 de dezembro de 2015, que altera a Diretiva 2011/16/UE
no que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

2016/11/EU 2016 L 3 31/12/2016
Diretiva de Execução (UE) 2016/11 da Comissão, de 5 de janeiro de 2016, que altera o anexo II da
Diretiva 2002/57/CE do Conselho relativa à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e
de fibras

2015/653/EU 2015 L 107 01/01/2017 Diretiva (UE) 2015/653 da Comissão, de 24 de abril de 2015, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução
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2016/2284/EU 2016 L 344 15/02/2017
Diretiva (UE) 2016/2284 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016,
relativa à redução das emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos, que altera a Diretiva
2003/35/CE e revoga a Diretiva 2001/81/CE

2016/585/EU 2016 L 101 28/02/2017

Diretiva Delegada (UE) 2016/585 da Comissão, de 12 de fevereiro de 2016, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para a utilização de chumbo, cádmio, crómio hexavalente
e éteres difenílicos polibromados (PBDE) em peças sobresselentes recuperadas de dispositivos
médicos ou de microscópios eletrónicos e utilizadas na reparação ou na renovação desses
equipamentos

2016/317/EU 2016 L 60 31/03/2017
Diretiva de Execução (UE) 2016/317 da Comissão, de 3 de março de 2016, que altera as Diretivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE relativamente ao
rótulo oficial das embalagens de sementes

2015/652/EU 2015 L 107 21/04/2017
Diretiva (UE) 2015/652 do Conselho, de 20 de abril de 2015, que estabelece métodos de cálculo e
requisitos em matéria de apresentação de relatórios nos termos da Diretiva 98/70/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel

2016/1028/EU 2016 L 168 30/04/2017
Diretiva Delegada (UE) 2016/1028 da Comissão, de 19 de abril de 2016, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que respeita a uma isenção para a utilização de chumbo em soldas de ligações
elétricas para sensores de medição da temperatura instalados em determinados dispositivos

2016/1029/EU 2016 L 168 30/04/2017

Diretiva Delegada (UE) 2016/1029 da Comissão, de 19 de abril de 2016, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante a uma isenção relativa aos ânodos de cádmio das células Hersch para
determinados sensores de oxigénio utilizados em instrumentos industriais de monitorização e
controlo

2015/719/EU 2015 L 115 07/05/2017
Diretiva (UE) 2015/719 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2015, que altera a
Diretiva 96/53/CE do Conselho que fixa as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e
internacional e os pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos
rodoviários em circulação na Comunidade

2014/52/EU 2014 L 124 16/05/2017
Diretiva 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a
Diretiva 2011/92/UE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados
no ambiente

2014/45/EU 2014 L 127 20/05/2017
Diretiva 2014/45/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à
inspeção técnica periódica dos veículos a motor e dos seus reboques e que revoga a Diretiva
2009/40/CE

2014/46/EU 2014 L 127 20/05/2017 Diretiva 2014/46/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, que altera a
Diretiva 1999/37/CE do Conselho relativa aos documentos de matrícula dos veículos

2014/47/EU 2014 L 127 20/05/2017
Diretiva 2014/47/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, relativa à
inspeção técnica na estrada dos veículos comerciais que circulam na União e que revoga a Diretiva
2000/30/CE

2015/2115/EU 2015 L 306 24/05/2017
Diretiva (UE) 2015/2115 da Comissão, de 23 de novembro de 2015, que altera, para efeitos de
adoção de valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em brinquedos, o
apêndice C do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
segurança dos brinquedos, no que diz respeito à formamida

2015/2116/EU 2015 L 306 24/05/2017
Diretiva (UE) 2015/2116 da Comissão, de 23 de novembro de 2015, que altera, para efeitos de
adoção de valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em brinquedos, o
apêndice C do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
segurança dos brinquedos, no que diz respeito à benzisotiazolinona

2016/881/EU 2016 L 146 04/06/2017 Diretiva (UE) 2016/881 do Conselho, de 25 de maio de 2016, que altera a Diretiva 2011/16/UE no
que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade

2015/849/EU 2015 L 141 26/06/2017

Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de
financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e
do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a
Diretiva 2006/70/CE da Comissão
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2016/1914/EU 2016 L 296 30/06/2017

Diretiva de Execução (UE) 2016/1914 da Comissão, de 31 de outubro de 2016, que altera as
Diretivas 2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2016/2309/EU 2016 L 345 30/06/2017
Diretiva (UE) 2016/2309 da Comissão, de 16 de dezembro de 2016, que adapta pela quarta vez ao
progresso científico e técnico os anexos da Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas

2016/844/EU 2016 L 141 01/07/2017
Diretiva (UE) 2016/844 da Comissão, de 27 de maio de 2016, que altera a Diretiva 2009/45/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras e normas de segurança para os navios de
passageiros

2016/1034/EU 2016 L 175 01/07/2017 Diretiva (UE) 2016/1034 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de junho de 2016, que altera
a Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros

2014/65/EU 2014 L 173 03/07/2017 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos
mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE

2017/593/EU 2017 L 87 03/07/2017

Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016, que completa a Diretiva
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à proteção dos instrumentos
financeiros e dos fundos pertencentes a clientes, às obrigações em matéria de governação dos
produtos e às regras aplicáveis ao pagamento ou receção de remunerações, comissões ou
quaisquer benefícios monetários ou não monetários

2017/1132/EU 2017 L 169 (no date) Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativa a
determinados aspetos do direito das sociedades

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017
Diretiva 2014/87/Euratom do Conselho, de 8 de julho de 2014, que altera a Diretiva
2009/71/Euratom que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações
nucleares

2015/1513/EU 2015 L 239 10/09/2017
Diretiva (UE) 2015/1513 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, que
altera a Diretiva 98/70/CE relativa à qualidade da gasolina e do combustível para motores diesel e a
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis

2015/1794/EU 2015 L 263 10/10/2017
Diretiva (UE) 2015/1794 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de outubro de 2015, que altera
as Diretivas 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e as
Diretivas 98/59/CE e 2001/23/CE do Conselho, no que respeita aos marítimos

2015/1787/EU 2015 L 260 27/10/2017 Diretiva (UE) 2015/1787 da Comissão, de 6 de outubro de 2015, que altera os anexos II e III da
Diretiva 98/83/CE do Conselho relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano

2015/2117/EU 2015 L 306 24/11/2017

Diretiva (UE) 2015/2117 da Comissão, de 23 de novembro de 2015, que altera, para efeitos de
adoção de valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em brinquedos, o
apêndice C do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
segurança dos brinquedos, no que diz respeito à clorometilisotiazolinona e à metilisotiazolinona,
tanto individualmente como numa proporção de 3:1

2016/2037/EU 2016 L 314 12/12/2017

Diretiva (UE) 2016/2037 da Comissão, de 21 de novembro de 2016, que altera a Diretiva
75/324/CEE do Conselho no que diz respeito à pressão máxima admissível das embalagens
aerossóis e a fim de adaptar as suas disposições de rotulagem ao Regulamento (CE) n.o 1272/2008
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de
substâncias e misturas

2015/2193/EU 2015 L 313 19/12/2017
Diretiva (UE) 2015/2193 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015,
relativa à limitação das emissões para a atmosfera de certos poluentes provenientes de médias
instalações de combustão

2016/2109/EU 2016 L 327 31/12/2017
Diretiva de Execução (UE) 2016/2109 da Comissão, de 1 de dezembro de 2016, que altera a
Diretiva 66/401/CEE do Conselho no que diz respeito à inclusão de novas espécies e à designação
botânica da espécie Lolium x boucheanum Kunth

2016/2258/EU 2016 L 342 31/12/2017
Diretiva (UE) 2016/2258 do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, que altera a Diretiva 2011/16/UE
no que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de capitais por parte das autoridades
fiscais
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2017/1279/EU 2017 L 184 31/12/2017
Diretiva de Execução (UE) 2017/1279 da Comissão, de 14 de julho de 2017, que altera os anexos I
a V da Diretiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de proteção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua
propagação no interior da Comunidade

2015/2302/EU 2015 L 326 01/01/2018
Diretiva (UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015,
relativa às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos, que altera o Regulamento (CE)
n.o 2006/2004 e a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Diretiva
90/314/CEE do Conselho

2016/1106/EU 2016 L 183 01/01/2018 Diretiva (UE) 2016/1106 da Comissão, de 7 de julho de 2016, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2015/2366/EU 2015 L 337 13/01/2018
Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015,
relativa aos serviços de pagamento no mercado interno, que altera as Diretivas 2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e o Regulamento (UE) n.o 1093/2010, e que revoga a Diretiva
2007/64/CE

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
Diretiva 2013/59/Euratom do Conselho, de 5 de dezembro de 2013, que fixa as normas de
segurança de base relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações
ionizantes, e que revoga as Diretivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

2016/1214/EU 2016 L 199 15/02/2018 Diretiva (UE) 2016/1214 da Comissão, de 25 de julho de 2016, que altera a Diretiva 2005/62/CE no
que se refere a normas e especificações do sistema de qualidade dos serviços de sangue

2018/411/EU 2018 L 76 (no date)
Diretiva (UE) 2018/411 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018, que altera
a Diretiva (UE) 2016/97 no que respeita à data de aplicação das medidas de transposição dos
Estados-Membros

2017/1572/EU 2017 L 238 (no date)
Diretiva (UE) 2017/1572 da Comissão, de 15 de setembro de 2017, que complementa a Diretiva
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere aos princípios e diretrizes das
boas práticas de fabrico de medicamentos para uso humano

2017/1920/EU 2017 L 271 31/03/2018
Diretiva de Execução (UE) 2017/1920 da Comissão, de 19 de outubro de 2017, que altera o anexo
IV da Diretiva 2000/29/CE do Conselho no que diz respeito à circulação de sementes de Solanum
tuberosum L. originárias da União

2015/637/EU 2015 L 106 01/05/2018
Diretiva (UE) 2015/637 do Conselho, de 20 de abril de 2015, relativa a medidas de coordenação e
cooperação para facilitar a proteção consular dos cidadãos da União não representados em países
terceiros e que revoga a Decisão 95/553/CE

2016/1148/EU 2016 L 194 09/05/2018
Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a
medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação
em toda a União

2014/50/EU 2014 L 128 21/05/2018
Diretiva 2014/50/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa aos
requisitos mínimos para uma maior mobilidade dos trabalhadores entre os Estados-Membros,
mediante a melhoria da aquisição e manutenção dos direitos a pensão complementar

2017/2096/EU 2017 L 299 06/06/2018 Diretiva (UE) 2017/2096 da Comissão, de 15 de novembro de 2017, que altera o anexo II da Diretiva
2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos em fim de vida

2016/943/EU 2016 L 157 09/06/2018
Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à
proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a
sua aquisição, utilização e divulgação ilegais

2018/597/EU 2018 L 103 30/06/2018
Diretiva (UE) 2018/597 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, que altera a
Diretiva 92/66/CEE do Conselho que estabelece medidas comunitárias de luta contra a doença de
Newcastle

2016/97/EU 2016 L 26 01/07/2018 Diretiva (UE) 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de janeiro de 2016 sobre a
distribuição de seguros (reformulação)

2018/217/EU 2018 L 42 03/07/2018
Diretiva (UE) 2018/217 da Comissão, de 31 de janeiro de 2018, que altera a Diretiva 2008/68/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas
mediante a adaptação do seu anexo I, secção I.1, ao progresso científico e técnico

2017/1009/EU 2017 L 153 06/07/2018
Diretiva Delegada (UE) 2017/1009 da Comissão, de 13 de março de 2017, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito a uma isenção relativa à utilização de cádmio e de chumbo em vidros
para filtrantes e vidros utilizados para padrões de refletância
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2017/1010/EU 2017 L 153 06/07/2018
Diretiva Delegada (UE) 2017/1010 da Comissão, de 13 de março de 2017, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito a uma isenção relativa à utilização de chumbo em casquilhos e
buchas de chumaceiras de determinados compressores com refrigerantes

2017/1011/EU 2017 L 153 06/07/2018
Diretiva Delegada (UE) 2017/1011 da Comissão, de 15 de março de 2017, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho no que diz respeito a uma isenção relativa à utilização de chumbo em vidros brancos
para aplicações óticas

2017/164/EU 2017 L 27 21/08/2018
Diretiva (UE) 2017/164 da Comissão, de 31 de janeiro de 2017, que estabelece uma quarta lista de
valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e
que altera as Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/CE

2018/100/EU 2018 L 17 31/08/2018

Diretiva de Execução (UE) 2018/100 da Comissão, de 22 de janeiro de 2018, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2018/912/EU 2018 L 162 01/09/2018
Diretiva (UE) 2018/912 do Conselho, de 22 de junho de 2018, que altera a Diretiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no que se refere à obrigação de
respeitar uma taxa normal mínima

2016/2102/EU 2016 L 327 23/09/2018 Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 2016, relativa
à acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de organismos do setor público

2018/484/EU 2018 L 81 30/09/2018
Diretiva de Execução (UE) 2018/484 da Comissão, de 21 de março de 2018, que altera a Diretiva
93/49/CEE no que diz respeito aos requisitos a cumprir pelos materiais de propagação de
determinados géneros ou espécies de Palmae relativamente ao organismo Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

2016/1629/EU 2016 L 252 07/10/2018
Diretiva (UE) 2016/1629 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, que
estabelece as prescrições técnicas das embarcações de navegação interior, que altera a Diretiva
2009/100/CE e revoga a Diretiva 2006/87/CE

2018/970/EU 2018 L 174 07/10/2018
Diretiva Delegada (UE) 2018/970 da Comissão, de 18 de abril de 2018, que altera os anexos II, III
e V da Diretiva (UE) 2016/1629 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as
prescrições técnicas das embarcações de navegação interior

2017/1564/EU 2017 L 242 11/10/2018

Diretiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de setembro de 2017,
relativa a determinadas utilizações permitidas de determinadas obras e outro material protegidos
por direito de autor e direitos conexos em benefício das pessoas cegas, com deficiência visual ou
com outras dificuldades de acesso a textos impressos e que altera a Diretiva 2001/29/CE relativa à
harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da
informação

2017/738/EU 2017 L 110 28/10/2018
Diretiva (UE) 2017/738 do Conselho, de 27 de março de 2017, que altera, para fins de adaptação ao
progresso técnico, o anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
à segurança dos brinquedos, no que respeita ao chumbo

2017/774/EU 2017 L 115 04/11/2018
Diretiva (UE) 2017/774 da Comissão, de 3 de maio de 2017, que altera, para efeitos de adoção de
valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em brinquedos, o apêndice C do
anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos
brinquedos, no que diz respeito ao fenol

2016/1855/EU 2016 L 284 09/11/2018
Diretiva (UE) 2016/1855 da Comissão, de 19 de outubro de 2016, que altera a Diretiva 2009/32/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aproximação das legislações dos
Estados-Membros sobre os solventes de extração utilizados no fabrico de géneros alimentícios e
dos respetivos ingredientes

2017/1975/EU 2017 L 281 20/11/2018
Diretiva Delegada (UE) 2017/1975 da Comissão, de 7 de agosto de 2017, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que diz respeito a uma isenção relativa à utilização de cádmio em
díodos emissores de luz (LED) de conversão de cor para sistemas de visualização

2017/898/EU 2017 L 138 25/11/2018
Diretiva (UE) 2017/898 da Comissão, de 24 de maio de 2017, que altera, para efeitos de adoção de
valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em brinquedos, o apêndice C do
anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos
brinquedos, no que diz respeito ao bisfenol A
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2018/1695/EU 2018 L 282 (no date)

Diretiva (UE) 2018/1695 do Conselho, de 6 de novembro de 2018, que altera a Diretiva
2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, no respeitante ao
período de aplicação do mecanismo facultativo de autoliquidação em relação ao fornecimento ou
prestação de certos bens e serviços que apresentam um risco de fraude e do mecanismo de reação
rápida contra a fraude ao IVA

2018/1713/EU 2018 L 286 (no date)
Diretiva (UE) 2018/1713 do Conselho, de 6 de novembro de 2018, que altera a Diretiva
2006/112/CE no que se refere às taxas do imposto sobre o valor acrescentado aplicadas aos livros,
aos jornais e às publicações periódicas

2016/2370/EU 2016 L 352 25/12/2018
Diretiva (UE) 2016/2370 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016, que
altera a Diretiva 2012/34/UE no que respeita à abertura do mercado nacional de transporte
ferroviário de passageiros e à governação da infraestrutura ferroviária

2017/2399/EU 2017 L 345 29/12/2018
Diretiva (UE) 2017/2399 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que
altera a Diretiva 2014/59/UE no que respeita à posição dos instrumentos de dívida não garantidos
na hierarquia da insolvência

2013/64/EU 2013 L 353 31/12/2018
Diretiva 2013/64/UE do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que altera as Diretivas 91/271/CEE
e 1999/74/CE e as Diretivas 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, em consequência da alteração do estatuto de Maiote perante a União
Europeia

2015/996/EU 2015 L 168 31/12/2018 Diretiva (UE) 2015/996 da Comissão, de 19 de maio de 2015, que estabelece métodos comuns de
avaliação do ruído de acordo com a Diretiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

2016/1065/EU 2016 L 177 31/12/2018 Diretiva (UE) 2016/1065 do Conselho, de 27 de junho de 2016, que altera a Diretiva 2006/112/CE,
no que respeita ao tratamento dos vales

2017/2455/EU 2017 L 348 31/12/2018
Diretiva (UE) 2017/2455 do Conselho, de 5 de dezembro de 2017, que altera a Diretiva
2006/112/CE e a Diretiva 2009/132/CE no que diz respeito a determinadas obrigações relativas ao
imposto sobre o valor acrescentado para as prestações de serviços e as vendas à distância de bens

2018/1027/EU 2018 L 184 31/12/2018 Diretiva de Execução (UE) 2018/1027 da Comissão, de 19 de julho de 2018, que altera a Diretiva
66/402/CEE do Conselho no que se refere às distâncias de isolamento para Sorghum spp.

2018/1028/EU 2018 L 184 31/12/2018
Diretiva de Execução (UE) 2018/1028 da Comissão, de 19 de julho de 2018, que retifica a Diretiva
de Execução (UE) 2016/2109 da Comissão que altera a Diretiva 66/401/CEE do Conselho no que
diz respeito à inclusão de novas espécies e à designação botânica da espécie Lolium ×
boucheanum Kunth

2016/2341/EU 2016 L 354 13/01/2019
Diretiva (UE) 2016/2341 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2016,
relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões
profissionais (IRPPP)

2015/2436/EU 2015 L 336 14/01/2019 Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que
aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas

2018/2057/EU 2018 L 329 (no date)
Diretiva (UE) 2018/2057 do Conselho, de 20 de dezembro de 2018, que altera a Diretiva
2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz respeito
à aplicação temporária de um mecanismo generalizado de autoliquidação em relação às entregas de
bens e prestações de serviços acima de um determinado limiar

2014/55/EU 2014 L 133 17/04/2019 Diretiva 2014/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à
faturação eletrónica nos contratos públicos

2017/2102/EU 2017 L 305 12/06/2019
Diretiva (UE) 2017/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2017, que
altera a Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos elétricos e eletrónicos

2017/1852/EU 2017 L 265 30/06/2019 Diretiva (UE) 2017/1852 do Conselho, de 10 de outubro de 2017, relativa aos mecanismos de
resolução de litígios em matéria fiscal na União Europeia

2018/736/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/736 da Comissão, de 27 de fevereiro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável a determinados componentes
elétricos e eletrónicos que contêm chumbo em vidro ou em cerâmica

DMI - 02/11/2020 54/62

Diretivas do mercado único adotadas em 1 de novembro de 2020, organizadas por data de transposição



N° OJ Transposition
delay PT

2018/737/EU 2018 L 123 30/06/2019

Diretiva Delegada (UE) 2018/737 da Comissão, de 27 de fevereiro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas para
soldadura a condensadores cerâmicos multicamadas, de forma discoide ou em matriz plana,
maquinados por orifício

2018/738/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/738 da Comissão, de 27 de fevereiro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em elementos de
ceramal de potenciómetros trimmer

2018/739/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/739 da Comissão, de 1 de março de 2018, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo como elemento de liga
em aço

2018/740/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/740 da Comissão, de 1 de março de 2018, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo como elemento de liga
em alumínio

2018/741/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/741 da Comissão, de 1 de março de 2018, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo como elemento de liga
em cobre

2018/742/EU 2018 L 123 30/06/2019
Diretiva Delegada (UE) 2018/742 da Comissão, de 1 de março de 2018, que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas com alta
temperatura de fusão

2018/1846/EU 2018 L 299 30/06/2019
Diretiva (UE) 2018/1846 da Comissão, de 23 de novembro de 2018, que altera os anexos da
Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao transporte terrestre de
mercadorias perigosas de modo a ter em conta o progresso científico e técnico

2019/514/EU 2019 L 89 30/06/2019 Diretiva (UE) 2019/514 da Comissão, de 14 de março de 2019, que altera a Diretiva 2009/43/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à lista de produtos relacionados com a defesa

2018/933/EU 2018 L 162 21/07/2019 Diretiva (UE) 2018/933 da Comissão, de 29 de junho de 2018, que retifica a versão em língua alemã
da Diretiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2019/178/EU 2019 L 33 21/07/2019
Diretiva Delegada (UE) 2019/178 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em chumaceiras e
buchas utilizadas em determinados equipamentos profissionais não-rodoviários

2019/114/EU 2019 L 23 31/08/2019

Diretiva de Execução (UE) 2019/114 da Comissão, de 24 de janeiro de 2019, que altera as Diretivas
2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2019/523/EU 2019 L 86 31/08/2019
Diretiva de Execução (UE) 2019/523 da Comissão, de 21 de março de 2019, que altera os anexos I
a V da Diretiva 2000/29/CE do Conselho relativa às medidas de proteção contra a introdução na
Comunidade de organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua
propagação no interior da Comunidade

2019/782/EU 2019 L 127 05/09/2019
Diretiva (UE) 2019/782 da Comissão, de 15 de maio de 2019, que altera a Diretiva 2009/128/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao estabelecimento de indicadores de risco
harmonizados

2018/350/EU 2018 L 67 29/09/2019
Diretiva (UE) 2018/350 da Comissão, de 8 de março de 2018, que altera a Diretiva 2001/18/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho no que se refere à avaliação dos riscos ambientais de
organismos geneticamente modificados

2018/410/EU 2018 L 76 09/10/2019
Diretiva (UE) 2018/410 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2018, que altera
a Diretiva 2003/87/CE para reforçar a relação custo-eficácia das reduções de emissões e o
investimento nas tecnologias hipocarbónicas, e a Decisão (UE) 2015/1814

2018/1581/EU 2018 L 263 19/10/2019
Diretiva de Execução (UE) 2018/1581 da Comissão, de 19 de outubro de 2018, que altera a Diretiva
2009/119/CE do Conselho no que diz respeito aos métodos de cálculo das obrigações de
armazenagem
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2018/725/EU 2018 L 122 17/11/2019
Diretiva (UE) 2018/725 da Comissão, de 16 de maio de 2018, que altera, para fins de adaptação ao
progresso técnico e científico, o ponto 13 da parte III do anexo II da Diretiva 2009/48/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, no que respeita ao
crómio VI

2017/853/EU 2017 L 137 14/12/2019 Diretiva (UE) 2017/853 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, que altera a
Diretiva 91/477/CEE do Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas

2017/2108/EU 2017 L 315 21/12/2019
Diretiva (UE) 2017/2108 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2017, que
altera a Diretiva 2009/45/CE relativa às regras e normas de segurança para os navios de
passageiros

2017/2109/EU 2017 L 315 21/12/2019

Diretiva (UE) 2017/2109 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2017, que
altera a Diretiva 98/41/CE do Conselho relativa ao registo das pessoas que viajam em navios de
passageiros que operam a partir de ou para portos dos Estados-Membros da Comunidade e a
Diretiva 2010/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às formalidades de declaração
exigidas aos navios à chegada e/ou à partida dos portos dos Estados-Membros

2017/2110/EU 2017 L 315 21/12/2019
Diretiva (UE) 2017/2110 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2017,
relativa a um sistema de inspeções para a segurança da exploração de navios ro-ro de passageiros
e de embarcações de passageiros de alta velocidade em serviços regulares, e que altera a Diretiva
2009/16/CE e revoga a Diretiva 1999/35/CE do Conselho

2016/1164/EU 2016 L 193 31/12/2019 Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho de 2016, que estabelece regras contra as
práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do mercado interno

2017/952/EU 2017 L 144 31/12/2019 Diretiva (UE) 2017/952 do Conselho, de 29 de maio de 2017, que altera a Diretiva (UE) 2016/1164
no que respeita a assimetrias híbridas com países terceiros

2018/822/EU 2018 L 139 31/12/2019
Diretiva (UE) 2018/822 do Conselho, de 25 de maio de 2018, que altera a Diretiva 2011/16/UE no
que respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade em relação
aos mecanismos transfronteiriços a comunicar

2018/1910/EU 2018 L 311 31/12/2019
Diretiva (UE) 2018/1910 do Conselho, de 4 de dezembro de 2018, que altera a Diretiva
2006/112/CE no que diz respeito à harmonização e simplificação de determinadas regras no
sistema do imposto sobre o valor acrescentado em matéria de tributação das trocas comerciais entre
Estados-Membros

2019/475/EU 2019 L 83 31/12/2019
Diretiva (UE) 2019/475 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2019, que altera as Diretivas
2006/112/CE e 2008/118/CE no que diz respeito à inclusão do município italiano de Campione
d'Italia e das águas italianas do lago de Lugano no território aduaneiro da União e no âmbito de
aplicação territorial da Diretiva 2008/118/CE

2018/843/EU 2018 L 156 10/01/2020
Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e que altera as Diretivas 2009/138/CE
e 2013/36/UE

2017/2398/EU 2017 L 345 17/01/2020
Diretiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que
altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição
a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho

2019/68/EU 2019 L 15 17/01/2020
Diretiva de Execução (UE) 2019/68 da Comissão, de 16 de janeiro de 2019, que estabelece
especificações técnicas para a marcação de armas de fogo e dos seus componentes essenciais ao
abrigo da Diretiva 91/477/CEE do Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de
armas

2019/69/EU 2019 L 15 17/01/2020
Diretiva de Execução (UE) 2019/69 da Comissão, de 16 de janeiro de 2019, que estabelece
especificações técnicas para as armas de alarme, starter, gás e sinalização ao abrigo da Diretiva
91/477/CEE do Conselho relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas

2018/131/EU 2018 L 22 16/02/2020

Diretiva (UE) 2018/131 do Conselho, de 23 de janeiro de 2018, que aplica o Acordo celebrado pela
Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos
Trabalhadores dos Transportes (ETF) para alterar a Diretiva 2009/13/CE em conformidade com as
emendas de 2014 à Convenção do Trabalho Marítimo de 2006, aprovadas pela Conferência
Internacional do Trabalho em 11 de junho de 2014

2019/692/EU 2019 L 117 24/02/2020 Diretiva (UE) 2019/692 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, que altera a
Diretiva 2009/73/CE que estabelece regras comuns para o mercado interno do gás natural
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2019/169/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/169 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em materiais
cerâmicos dielétricos de determinados condensadores

2019/170/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/170 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em materiais
cerâmicos dielétricos de PZT para determinados condensadores

2019/171/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/171 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao cádmio e seus compostos em
contactos elétricos

2019/172/EU 2019 L 33 29/02/2020

Diretiva Delegada (UE) 2019/172 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas destinadas
a estabelecer uma ligação elétrica viável entre a pastilha do semicondutor e o substrato, no interior
dos invólucros de circuitos integrados do tipo Flip Chip

2019/173/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/173 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo e cádmio em tintas de
impressão para a aplicação de esmaltes em vidros

2019/174/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/174 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo do vidro cristal
conforme definido na Diretiva 69/493/CEE

2019/175/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/175 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao óxido de chumbo na frita de
selagem utilizada na montagem de janelas para determinados tubos laser

2019/176/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/176 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo na camada de
revestimento de determinados díodos

2019/177/EU 2019 L 33 29/02/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/177 da Comissão, de 16 de novembro de 2018, que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no que respeita a uma isenção aplicável ao chumbo utilizado como ativador
no pó fluorescente de lâmpadas de descarga que contenham substâncias luminescentes

2018/844/EU 2018 L 156 10/03/2020
Diretiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios e a Diretiva 2012/27/UE sobre
a eficiência energética

2019/1813/EU 2019 L 278 31/03/2020

Diretiva de Execução (UE) 2019/1813 da Comissão de 29 de outubro de 2019 que altera a Diretiva
de Execução 2014/96/UE relativa aos requisitos em matéria de rotulagem, selagem e
acondicionamento de material de propagação de fruteiras e de fruteiras destinados à produção de
frutos, abrangidos pelo âmbito da Diretiva 2008/90/CE do Conselho, no que diz respeito à cor do
rótulo para as categorias certificadas de material de propagação e de fruteiras e ao conteúdo do
documento do fornecedor

2020/362/EU 2020 L 167 05/04/2020
Diretiva Delegada (UE) 2020/362 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera o anexo II da
Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos veículos em fim de vida, no
respeitante à isenção relativa à utilização de crómio hexavalente como agente anticorrosivo em
sistemas de refrigeração de aço-carbono de frigoríficos de absorção em autocaravanas

2020/363/EU 2020 L 67 05/04/2020
Diretiva Delegada (UE) 2020/363 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera o anexo II da
Diretiva 2000/53/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos veículos em fim de vida, no
respeitante a determinadas isenções relativas ao chumbo e aos compostos de chumbo em
componentes

2019/1845/EU 2019 L 283 30/04/2020

Diretiva Delegada (UE) 2019/1845 da Comissão de 8 de agosto de 2019 que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção relativa à utilização de ftalato de
bis(2-etil-hexilo) (DEHP) em determinados componentes de borracha utilizados em sistemas de
motores
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2019/1846/EU 2019 L 283 30/04/2020
Diretiva Delegada (UE) 2019/1846 da Comissão de 8 de agosto de 2019 que altera, para efeitos de
adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas utilizadas em
determinados motores de combustão

2019/1258/EU 2019 L 196 13/05/2020
Diretiva (UE) 2019/1258 da Comissão, de 23 de julho de 2019, que altera, para efeitos da sua
adaptação ao progresso técnico, o anexo da Diretiva 80/181/CEE do Conselho no que se refere às
definições das unidades de base do SI

2018/645/EU 2018 L 112 23/05/2020
Diretiva (UE) 2018/645 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de abril de 2018, que altera a
Diretiva 2003/59/CE relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de
determinados veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros e a
Diretiva 2006/126/CE relativa à carta de condução

2020/700/EU 2020 L 165 (no date)
Diretiva (UE) 2020/700 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio de 2020, que altera
as Diretivas (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 no que diz respeito à prorrogação dos seus prazos de
transposição

2019/1985/EU 2019 L 308 31/05/2020

Diretiva de Execução (UE) 2019/1985 da Comissão de 28 de novembro de 2019 que altera as
Diretivas 2003/90/CE e 2003/91/CE que estabelecem regras de execução do artigo 7.o da Diretiva
2002/53/CE do Conselho e do artigo 7.o da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, respetivamente, no
que diz respeito aos carateres que, no mínimo, devem ser apreciados pelo exame e às condições
mínimas para o exame de determinadas variedades de espécies de plantas agrícolas e de espécies
hortícolas

2020/177/EU 2020 L 41 31/05/2020

Diretiva de Execução (UE) 2020/177 da Comissão, de 11 de fevereiro de 2020, que altera as
Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE do
Conselho, as Diretivas 93/49/CEE e 93/61/CEE da Comissão e as Diretivas de Execução
2014/21/UE e 2014/98/UE no que diz respeito às pragas dos vegetais em sementes e noutros
materiais de reprodução vegetal

2020/876/EU 2020 L 204 (no date)
Diretiva (UE) 2020/876 do Conselho, de 24 de junho de 2020, que altera a Diretiva 2011/16/UE para
fazer face à necessidade urgente de diferir certos prazos para a apresentação e a troca de
informações no domínio da fiscalidade devido à pandemia da doença COVID-19

2019/990/EU 2019 L 160 30/06/2020
Diretiva de Execução (UE) 2019/990 da Comissão, de 17 de junho de 2019, que altera as listas de
géneros e espécies do artigo 2.o, n.o 1, alínea b), da Diretiva 2002/55/CE do Conselho, do anexo II
da Diretiva 2008/72/CE do Conselho e do anexo da Diretiva 93/61/CEE da Comissão

2019/2177/EU 2019 L 334 30/06/2020

Directiva (UE) 2019/2177 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2019, que
altera a Diretiva 2009/138/CE relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu
exercício (Solvência II), a Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros e
a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo

2020/432/EU 2020 L 88 30/06/2020
Diretiva de Execução (UE) 2020/432 da Comissão, de 23 de março de 2020, que altera a Diretiva
2002/55/CE do Conselho no que diz respeito à definição de produtos hortícolas e à lista de géneros
e espécies constante do artigo 2.o, n.o 1, alínea b)

2018/849/EU 2018 L 150 05/07/2020
Diretiva (UE) 2018/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera
as Diretivas 2000/53/CE relativa aos veículos em fim de vida, 2006/66/CE relativa às pilhas e
acumuladores e respetivos resíduos, e 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos
e eletrónicos

2018/850/EU 2018 L 150 05/07/2020 Diretiva (UE) 2018/850 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 1999/31/CE relativa à deposição de resíduos em aterros

2018/851/EU 2018 L 150 05/07/2020 Diretiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 2008/98/CE relativa aos resíduos

2018/852/EU 2018 L 150 05/07/2020 Diretiva (UE) 2018/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que altera a
Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens

2018/957/EU 2018 L 173 30/07/2020
Diretiva (UE) 2018/957 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, que altera a
Diretiva 96/71/CE relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de
serviços

2018/958/EU 2018 L 173 30/07/2020
Diretiva (UE) 2018/958 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de junho de 2018, relativa a
um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das
profissões
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2020/364/EU 2020 L 67 31/08/2020
Diretiva Delegada (UE) 2020/364 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável à utilização de cádmio em
determinados tubos de câmaras de vídeo resistentes a radiações

2017/828/EU 2017 L 132 03/09/2020 Diretiva (UE) 2017/828 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2017, que altera a
Diretiva 2007/36/CE no que se refere aos incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo

2018/1808/EU 2018 L 303 19/09/2020

Diretiva (UE) 2018/1808 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, que
altera a Diretiva 2010/13/UE relativa à coordenação de certas disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à oferta de serviços de
comunicação social audiovisual (Diretiva Serviços de Comunicação Social Audiovisual), para a
adaptar à evolução das realidades do mercado

2018/2002/EU 2018 L 328 25/10/2020 Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018
amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency

2016/797/EU 2016 L 138 31/10/2020 Diretiva (UE) 2016/797 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa à
interoperabilidade do sistema ferroviário na União Europeia

2016/798/EU 2016 L 138 31/10/2020 Diretiva (UE) 2016/798 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa à
segurança ferroviária

2020/612/EU 2020 L 141 01/11/2020 Diretiva (UE) 2020/612 da Comissão, de 4 de maio de 2020, que altera a Diretiva 2006/126/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à carta de condução

2020/739/EU 2020 L 175 24/11/2020
Diretiva (UE) 2020/739 da Comissão, de 3 de junho de 2020, que altera o anexo III da Diretiva
2000/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à inclusão do SARS-CoV-2
na lista de agentes biológicos reconhecidamente infeciosos para o ser humano e que altera a
Diretiva (UE) 2019/1833 da Comissão

2018/1972/EU 2018 L 321 21/12/2020 Diretiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que
estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas (reformulação)

2019/878/EU 2019 L 150 28/12/2020
Diretiva (UE) 2019/878 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, que altera a
Diretiva 2013/36/UE no que se refere às entidades isentas, às companhias financeiras, às
companhias financeiras mistas, à remuneração, às medidas e poderes de supervisão e às medidas
de conservação dos fundos próprios

2019/879/EU 2019 L 150 28/12/2020
Diretiva (UE) 2019/879 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, que altera a
Diretiva 2014/59/UE no respeitante à capacidade de absorção de perdas e de recapitalização das
instituições de crédito e empresas de investimento, e a Diretiva 98/26/CE

2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020 Diretiva (UE) 2019/944 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa a
regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que altera a Diretiva 2012/27/UE

2019/1/EU 2019 L 11 04/02/2021
Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, que visa
atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-Membros competência para aplicarem a lei de
forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno

2019/130/EU 2019 L 30 20/02/2021
Diretiva (UE) 2019/130 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de janeiro de 2019, que altera
a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a
agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho

2020/360/EU 2020 L 67 31/03/2021
Diretiva Delegada (UE) 2020/360 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em elétrodos de platina
platinada utilizados para determinadas medições de condutividade

2020/361/EU 2020 L 67 31/03/2021

Diretiva Delegada (UE) 2020/361 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável à utilização de crómio hexavalente
como agente anticorrosivo nos sistemas de arrefecimento de aço-carbono dos frigoríficos de
absorção

2020/365/EU 2020 L 67 31/03/2021
Diretiva Delegada (UE) 2020/365 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo III da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo em soldas e
acabamentos utilizados em determinados motores de combustão portáteis
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2020/366/EU 2020 L 67 31/03/2021

Diretiva Delegada (UE) 2020/366 da Comissão de 17 de dezembro de 2019 que altera, para efeitos
de adaptação ao progresso científico e técnico, o anexo IV da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho no respeitante a uma isenção aplicável ao chumbo como estabilizador
térmico no poli(cloreto de vinilo) utilizado em determinados dispositivos médicos de diagnóstico in
vitro para análise de amostras de sangue e de outros fluidos e gases corporais

2019/633/EU 2019 L 111 01/05/2021
Diretiva (UE) 2019/633 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa a
práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento agrícola e
alimentar

2020/1504/EU 2020 L 347 10/05/2021 Diretiva (UE) 2020/1504 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de outubro de 2020, que altera
a Diretiva 2014/65/UE relativa aos mercados de instrumentos financeiros

2019/1922/EU 2019 L 298 19/05/2021
Diretiva (UE) 2019/1922 da Comissão de 18 de novembro de 2019 que altera, para fins de
adaptação ao progresso técnico e científico, o ponto 13 da parte III do anexo II da Diretiva
2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança dos brinquedos, no que
respeita ao alumínio

2019/1831/EU 2019 L 279 20/05/2021
Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de
valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e
que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

2019/1929/EU 2019 L 299 20/05/2021
Diretiva (UE) 2019/1929 da Comissão de 19 de novembro de 2019 que altera o apêndice C do
anexo II da Diretiva 2009/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho para efeitos de adoção de
valores-limite específicos para os produtos químicos utilizados em determinados brinquedos, no que
diz respeito ao formaldeído

2019/789/EU 2019 L 130 07/06/2021
Diretiva (UE) 2019/789 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, que
estabelece normas sobre o exercício dos direitos de autor e direitos conexos aplicáveis a
determinadas transmissões em linha dos organismos de radiodifusão e à retransmissão de
programas de televisão e de rádio e que altera a Diretiva 93/83/CEE do Conselho

2019/790/EU 2019 L 130 07/06/2021
Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos
direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e
2001/29/CE

2019/2034/EU 2019 L 314 26/06/2021
Diretiva (UE) 2019/2034 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativa
à supervisão prudencial das empresas de investimento e que altera as Diretivas 2002/87/CE,
2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

2019/883/EU 2019 L 151 28/06/2021
Diretiva (UE) 2019/883 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos
meios portuários de receção de resíduos provenientes dos navios, que altera a Diretiva 2010/65/UE
e revoga a Diretiva 2000/59/CE

2018/2001/EU 2018 L 328 30/06/2021 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018,
relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis

2019/1995/EU 2019 L 310 30/06/2021
Diretiva (UE) 2019/1995 do Conselho de 21 de novembro de 2019 que altera a Diretiva
2006/112/CE no que respeita às disposições relativas às vendas à distância de bens e a
determinadas entregas internas de bens

2019/770/EU 2019 L 136 01/07/2021 Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, sobre certos
aspetos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais

2019/771/EU 2019 L 136 01/07/2021
Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, relativa a
certos aspetos dos contratos de compra e venda de bens que altera o Regulamento (UE)
2017/2394 e a Diretiva 2009/22/CE e que revoga a Diretiva 1999/44/CE

2019/904/EU 2019 L 155 03/07/2021 Diretiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, relativa à
redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente

2019/2162/EU 2019 L 328 08/07/2021
Diretiva (UE) 2019/2162 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 relativa
à emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública dessas obrigações e que altera as
Diretivas 2009/65/CE e 2014/59/EU

2019/983/EU 2019 L 164 11/07/2021
Diretiva (UE) 2019/983 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, que altera a
Diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a
agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho

2019/1023/EU 2019 L 172 17/07/2021

Diretiva (UE) 2019/1023 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre os
regimes de reestruturação preventiva, o perdão de dívidas e as inibições, e sobre as medidas
destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos à reestruturação, à insolvência e ao
perdão de dívidas, e que altera a Diretiva (UE) 2017/1132 (Diretiva sobre reestruturação e
insolvência)
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2019/1024/EU 2019 L 172 17/07/2021 Diretiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa
aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público

2019/1151/EU 2019 L 186 01/08/2021
Diretiva (UE) 2019/1151 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que altera
a Diretiva (UE) 2017/1132 no respeitante à utilização de ferramentas e procedimentos digitais no
domínio do direito das sociedades

2019/1159/EU 2019 L 188 02/08/2021
Diretiva (UE) 2019/1159 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que altera
a Diretiva 2008/106/CE relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos e que revoga a Diretiva
2005/45/CE relativa ao reconhecimento mútuo dos certificados dos marítimos emitidos pelos
Estados-Membros

2019/1160/EU 2019 L 188 02/08/2021
Diretiva (UE) 2019/1160 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que altera
as Diretivas 2009/65/CE e 2011/61/UE no que diz respeito à distribuição transfronteiriça de
organismos de investimento coletivo

2019/1161/EU 2019 L 188 02/08/2021
Diretiva (UE) 2019/1161 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, que altera
a Diretiva 2009/33/CE relativa à promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e
energeticamente eficientes

2019/520/EU 2019 L 91 19/10/2021
Diretiva (UE) 2019/520 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, relativa à
interoperabilidade dos sistemas eletrónicos de portagem rodoviária e que facilita o intercâmbio
transfronteiriço de informações sobre o não pagamento de taxas rodoviárias na União

2019/1832/EU 2019 L 279 20/11/2021 Diretiva (UE) 2019/1832 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que altera os anexos I, II e III da
Diretiva 89/656/CEE do Conselho no que se refere a adaptações estritamente técnicas

2019/1833/EU 2019 L 279 20/11/2021
Diretiva (UE) 2019/1833 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que altera os anexos I, III, V e VI
da Diretiva 2000/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita a adaptações de
carácter exclusivamente técnico

2019/1834/EU 2019 L 279 20/11/2021 Diretiva (UE) 2019/1834 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que altera os anexos II e IV da
Diretiva 92/29/CEE do Conselho no que se refere às adaptações estritamente técnicas

2019/2161/EU 2019 L 328 28/11/2021
Diretiva (UE) 2019/2161 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 que
altera a Diretiva 93/13/CEE do Conselho e as Diretivas 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho a fim de assegurar uma melhor aplicação e a modernização
das regras da União em matéria de defesa dos consumidores

2019/1936/EU 2019 L 305 17/12/2021 Diretiva (UE) 2019/1936 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, que
altera a Diretiva 2008/96/CE relativa à gestão da segurança da infraestrutura rodoviária

2019/1937/EU 2016 L 305 17/12/2021 Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa
à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União

2020/262/EU 2020 L 58 31/12/2021 Diretiva (UE) 2020/262 do Conselho de 19 de dezembro de 2019 que estabelece o regime geral dos
impostos especiais de consumo (reformulação)

2020/367/EU 2020 L 67 31/12/2021
Diretiva (UE) 2020/367 da Comissão de 4 de março de 2020 que altera o anexo III da Diretiva
2002/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao estabelecimento de métodos
de avaliação dos efeitos prejudiciais do ruído ambiente

2020/1151/EU 2020 L 256 31/12/2021
Diretiva (UE) 2020/1151 do Conselho, de 29 de julho de 2020, que altera a Diretiva 92/83/CEE
relativa à harmonização da estrutura dos impostos especiais sobre o consumo de álcool e bebidas
alcoólicas

2019/997/EU 2019 L 163 01/01/2022 Diretiva (UE) 2019/997 do Conselho, de 18 de junho de 2019, que cria um título de viagem
provisório da UE e que revoga a Decisão 96/409/PESC

2017/2397/EU 2017 L 345 17/01/2022
Diretiva (UE) 2017/2397 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017,
relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais na navegação interior e que revoga as
Diretivas 91/672/CEE e 96/50/CE do Conselho

2020/12/EU 2020 L 6 17/01/2022
Diretiva Delegada (UE) 2020/12 da Comissão de 2 de agosto de 2019 que complementa a Diretiva
(UE) 2017/2397 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas de
competência e aos conhecimentos e aptidões correspondentes, para os exames práticos, a
homologação de simuladores e a aptidão médica

2020/1057/EU 2020 L 249 02/02/2022
Diretiva (UE) 2020/1057 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2020, que
estabelece regras específicas no que se refere à Diretiva 96/71/CE e à Diretiva 2014/67/UE para o
destacamento de condutores do setor do transporte rodoviário e que altera a Diretiva 2006/22/CE no
que diz respeito aos requisitos de execução e o Regulamento (UE) n.o 1024/2012
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2019/882/EU 2019 L 151 28/06/2022 Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos
requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços

2019/2235/EU 2019 L 336 30/06/2022
Diretiva (UE) 2019/2235 do Conselho de 16 de dezembro de 2019 que altera a Diretiva
2006/112/CE relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado e a Diretiva
2008/118/CE relativa ao regime geral dos impostos especiais de consumo no que respeita aos
esforços de defesa no âmbito da União

2019/1152/EU 2019 L 186 01/08/2022 Diretiva (UE) 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa a
condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia

2019/1158/EU 2019 L 188 02/08/2022
Diretiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativa à
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a
Diretiva 2010/18/UE do Conselho

2019/2121/EU 2019 L 321 31/01/2023
Diretiva (UE) 2019/2121 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de novembro de 2019 que
altera a Diretiva (UE) 2017/1132 na parte respeitante às transformações, fusões e cisões
transfronteiriças

2020/284/EU 2020 L 62 31/12/2023
Diretiva (UE) 2020/284 do Conselho de 18 de fevereiro de 2020 que altera a Diretiva 2006/112/CE
no que diz respeito à introdução de determinadas obrigações aplicáveis aos prestadores de serviços
de pagamento

2020/285/EU 2020 L 62 31/12/2024

Diretiva (UE) 2020/285 do Conselho de 18 de fevereiro de 2020 que altera a Diretiva 2006/112/CE
relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que respeita ao regime
especial das pequenas empresas e o Regulamento (UE) n.o 904/2010 no que respeita à
cooperação administrativa e à troca de informações para efeitos do controlo da correta aplicação do
regime especial das pequenas empresas
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