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66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Директива на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Директива на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от зърнени култури

68/297/EEC 1968 L 175 (no date)
Директива на Съвета от 19 юли 1968 година по стандартизацията на разпоредбите относно
безмитното допускане на гориво, съдържащо се в резервоарите на товарни моторни превозни
средства

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 Директива на Съвета oт 9 април 1968 година относно търговията с материал за вегетативно
размножаване на лози

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Директива на Съвета от 18 февруари 1969 година за изменение на Директива на Съвета от 14
юни 1966 година относно търговията със семена на зърнени култури

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Директива на Съвета от 18 февруари 1969 година за изменение на Директива на Съвета от 14
юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури

69/463/EEC 1969 L 320 (no date)
Трета директива на Съвета от 9 декември 1969 година за хармонизиране на законодателствата
на държавите-членки относно данъка върху оборота – въвеждане на данък върху добавената
стойност в държавите-членки

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

Директива на Съвета от 30 март 1971 година за изменение на директивите от 14 юни 1966 година
относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени култури
и посадъчен материал от картофи, Директивата от 30 юни 1969 година относно търговията със
семена от маслодайни и влакнодайни култури и Директивата от 29 септември 1970 година
относно търговията със семена от зеленчуци

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 Директива на Съвета от 15 декември 1969 година относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки, свързани с кристалното стъкло

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971
Директива на Съвета от 6 февруари 1970 година за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни
превозни средства

69/464/EEC 1969 L 323 09/12/1971 Директива на Съвета от 8 декември 1969 година за борбата срещу рака по картофите

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 Директива на Съвета от 22 март 1971 година за изменение на Директивата от 9 април 1968
година относно търговията с материал за вегетативното размножаване на лози

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

Директива на Съвета от 20 юли 1972 година за изменение на Директивите от 14 юни 1966 година
относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни растения, семена от зърнени
култури, картофи за посев, Директивата от 30 юни 1969 година относно търговията със семена от
маслодайни и влакнодайни растения и Директивите от 29 септември 1970 година относно
търговията със зеленчукови семена и относно общия каталог на сортовете полски култури

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

Директива на Съвета от 6 декември 1972 година за изменение на директивите от 14 юни 1966
година относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени
култури, посадъчен материал от картофи, на директивата от 30 юни 1969 година относно
търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури и на директивите от 29 септември
1970 година относно търговията със семена от зеленчукови култури и относно общия каталог на
сортовете от земеделски растителни видове

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

Директива на Съвета от 11 декември 1973 година за изменение на Директивите от 14 юни 1996
година относно търговията със семена от цвекло, семена от фуражни растения, семена от
зърнени култури, разсад от картофи; Директивата от 30 юни 1969 година относно търговията със
семена от маслодайни и влакнодайни растения и Директивите от 29 септември 1970 година
относно търговията със семена от зеленчуци и за общия каталог на сортовете полски култури

73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
Commission Directive 73/350/EEC of 7 November 1973 adapting to technical progress the Council
Directive of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the
permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Директива на Съвета от 4 юни 1974 година относно определяне на подробни разпоредби за
преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични
продукти и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти,
включително дейности на посредници

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Директива на Съвета от 4 юни 1974 година за реализиране на свободата на установяване и
свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на
посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти
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73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975
Директива на Съвета от 19 ноември 1973 година относно сближаване на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със
сертифицирането и маркирането на телени въжета, вериги и куки

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
Директива на Съвета от 26 юни 1975 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО,
66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 66/403/ЕИО и 69/208/ЕИО относно търговията със семена от цвекло,
семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, посадъчен материал от картофи и
семена от маслодайни и влакнодайни култури

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 Директива на Съвета от 19 декември 1974 година относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки по отношение на бутилки, използвани като измервателни съдове

74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 Директива на Съвета от 9 декември 1974 година за изменение на Директива 68/193/ЕИО
относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози

75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 Директива на Съвета от 20 май 1975 година относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки

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

Директива на Съвета от 19 декември 1977 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО,
66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 69/208/ЕИО, 70/458/ЕИО и 70/457/ЕИО относно търговията
със семена от цвекло, семена от фуражни растения, семена от зърнени култури, материал за
вегетативно размножаване на лози, семена от маслодайни и влакнодайни растения, семена за
зеленчуци и относно общия каталог на сортовете полски култури

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

Директива на Съвета от 25 юли 1978 година за изменение на Директиви 66/400/ЕИО,
66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 66/403/ЕИО, 68/193/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО относно търговията
със семена от цвекло, семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, посадъчен
материал от картофи, материал за вегетативно размножаване на лози, семена от маслодайни и
влакнодайни култури и семена от зеленчуци

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
Директива на Съвета от 5 декември 1978 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО и 69/208/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури, семена от
зърнени култури и семена от маслодайни и влакнодайни култури

79/692/EEC 1979 L 205 01/07/1977
Директива на Съвета от 24 юли 1979 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО, 70/458/ЕИО и 70/457/ЕИО относно търговията със семена от фуражни, зърнени и
зеленчукови култури и за общия каталог на сортовете полски култури

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977
Директива на Съвета от 20 януари 1976 година относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови
опаковки

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978
Първа директива на Комисията от 28 септември 1977 година за изменение на приложенията към
Директива 68/193/ЕИО на Съвета относно търговията с материал за вегетативното
размножаване на лози

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 Директива на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване
от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
Директива на Съвета от 30 януари 1978 година за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно материалите и предметите, които съдържат винилхлориден мономер
и са предназначени за контакт с храни

79/115/EEC 1979 L 33 01/01/1980 Council Directive 79/115/EEC of 21 December 1978 concerning pilotage of vessels by deep-sea pilots
in the North Sea and English Channel

78/386/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Първа Директива на Комисията от 18 април 1978 година за изменение на приложенията към
Директива 66/401/EИО относно търговията със семена от фуражни култури

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Първа Директива на Комисията от 18 април 1978 година за изменение на приложенията към
Директива 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
Директива на Комисията от 27 юни 1979 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО,
66/402/ЕИО, 69/208/ЕИО и 70/458/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни,
зърнени, маслодайни, влакнодайни и зеленчукови култури

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 Директива на Комисията от 17 юли 1980 година за изменение на приложение II към Директива
66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни култури

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
Директива на Комисията от 16 февруари 1981 година за изменение на приложенията към
Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 69/208/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от
фуражни култури, зърнени култури и маслодайни и влакнодайни култури, както и на Директиви
78/386/ЕИО и 78/388/ЕИО
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79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 Първа Директива на Комисията от 26 юли 1979 година за установяване на методи на Общността
за анализ с цел контрол на някои захари, предназначени за консумация от човека

79/1067/EEC 1979 L 327 16/06/1981
Първа Директива на Комисията от 13 ноември 1979 година относно определяне на методи на
Общността за анализ за проверка на някои частично или напълно дехидратирани консервирани
млека, предназначени за консумация от човека

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981 Директива на Съвета от 20 декември 1979 година за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 Директива на Съвета от 25 юли 1977 година относно образованието на децата на мигриращи
работници

81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
Директива на Комисията от 13 април 1981 година за привеждане в съответствие с техническия
прогрес на Директива 70/157/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни
превозни средства

82/287/EEC 1982 L 131 01/01/1982
Commission Directive 82/287/EEC of 13 April 1982 amending the Annexes to Council Directives
66/401/EEC and 69/208/EEC on the marketing of fodder plant seed and seed of oil and fibre plants
respectively, and Directives 78/386/EEC and 78/388/EEC

82/331/EEC 1982 L 148 01/07/1982 Commission Directive 82/331/EEC of 6 May 1982 amending Council Directive 68/193/EEC on the
marketing of material for the vegetative propagation of the vine

88/380/EEC 1988 L 187 01/07/1982
Council Directive 88/380/EEC of 13 June 1988 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC,
66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed,
fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on
the common catalogue of varieties of agricultural plant species

80/1335/EEC 1980 L 383 31/12/1982
Първа директива на Комисията от 22 декември 1980 година за сближаване на
законодателството на държавите-членки относно методите за анализ, необходими за контрола
върху състава на козметичните продукти

83/116/EEC 1983 L 76 (no date)
Commission Directive 83/116/EEC of 8 March 1983 amending Directive 82/287/EEC amending the
Annexes to Council Directives 66/401/EEC and 69/208/EEC on the marketing of fodder plant seed and
seed of oil and fibre plants respectively, and Directives 78/386/EEC and 78/388/EEC

82/434/EEC 1982 L 185 31/12/1983
Second Commission Directive 82/434/EEC of 14 May 1982 on the approximation of the Laws of the
Member States relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic
products

83/182/EEC 1983 L 105 01/01/1984 Council Directive 83/182/EEC of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community for certain
means of transport temporarily imported into one Member State from another

79/7/EEC 1979 L 6 23/12/1984 Директива на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа
на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване

83/514/EEC 1983 L 291 31/12/1984
Third Commission Directive 83/514/EEC of 27 September 1983 on the approximation of the laws of the
Member States relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic
products

84/424/EEC 1984 L 238 31/12/1984
Council Directive 84/424/EEC of 3 September 1984 amending Directive 70/157/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust
system of motor vehicles

82/475/EEC 1982 L 213 01/01/1985 Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 laying down the categories of ingredients which
may be used for the purposes of labelling compound feedingstuffs for pet animals

85/1/EEC 1985 L 2 01/07/1985 Council Directive 85/1/EEC of 18 December 1984 amending Directive 80/181/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

85/347/EEC 1985 L 183 01/10/1985
Council Directive 85/347/EEC of 8 July 1985 amending Directive 68/297/EEC on the standardization of
provisions regarding the duty-free admission of fuel contained in the fuel tanks of commercial motor
vehicles

83/648/EEC 1983 L 360 01/01/1986
Fifteenth Council Directive 83/648/EEC of 19 December 1983 on the harmonization of the laws of the
Member States relating to turnover taxes - deferment of the introduction of the common system of
value added tax in the Hellenic Republic

85/38/EEC 1985 L 16 01/01/1986 Commission Directive 85/38/EEC of 14 December 1984 amending Annexes I and II to Council Directive
66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed

DMI - 03/11/2021 3/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

86/155/EEC 1986 L 118 01/03/1986 Council Directive 86/155/EEC of 22 April 1986 amending, on account of the accession of Spain and
Portugal, certain Directives concerning the marketing of seeds and plants

85/490/EEC 1985 L 295 31/12/1986
Fourth Commission Directive 85/490/EEC of 11 October 1985 on the approximation of the laws of the
Member States relating to methods of analysis necessary for checking the composition of cosmetic
products

86/247/EEC 1986 L 164 01/01/1987
Twenty-first Council Directive 86/247/EEC of 16 June 1986 on the harmonization of the laws of the
Member States relating to turnover taxes - Deferment of the introduction of the common system of
value-added tax in the Hellenic Republic

85/503/EEC 1985 L 308 01/05/1987 First Commission Directive 85/503/EEC of 25 October 1985 on methods of analysis for edible caseins
and caseinates

86/320/EEC 1986 L 200 01/07/1987 Commission Directive 86/320/EEC of 20 June 1986 amending Council Directive 66/402/EEC on the
marketing of cereal seed

84/500/EEC 1984 L 277 17/10/1987 Council Directive 84/500/EEC of 15 October 1984 on the approximation of the laws of the Member
States relating to ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs

87/54/EEC 1987 L 24 07/11/1987 Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of
semiconductor products

87/354/EEC 1987 L 192 31/12/1987
Council Directive 87/354/EEC of 25 June 1987 amending certain directives on the approximation of the
laws of the Member States relating to industrial products with respect to the distinctive numbers and
letters indicating the Member States

86/560/EEC 1986 L 326 01/01/1988
Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the
Member States relating to turnover taxes - Arrangements for the refund of value added tax to taxable
persons not established in Community territory

86/424/EEC 1986 L 243 15/01/1988 First Commission Directive 86/424/EEC of 15 July 1986 laying down methods of sampling for chemical
analysis of edible caseins and caseinates

87/120/EEC 1987 L 49 01/06/1988 Commission Directive 87/120/EEC of 14 January 1987 amending various Council Directives on the
marketing of seeds and propagating materials

88/332/EEC 1988 L 151 (no date)
Council Directive 88/332/EEC of 13 June 1988 amending certain Directives on the marketing of seed
and propagating material so as to provide for rules for applying the provisions relating to seed and
propagating material satisfying less stringent requirements

87/540/EEC 1987 L 322 30/06/1988
Council Directive 87/540/EEC of 9 November 1987 on access to the occupation of carrier of goods by
waterway in national and international transport and on the mutual recognition of diplomas, certificates
and other evidence of formal qualifications for this occupation

87/143/EEC 1987 L 57 01/07/1988
Commission Directive 87/143/EEC of 10 February 1987 amending the first Directive 80/1335/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to methods of analysis necessary for checking
the composition of cosmetic products

85/374/EEC 1985 L 210 30/07/1988 Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and
administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products

88/506/EEC 1988 L 274 (no date) Commission Directive 88/506/EEC of 13 September 1988 amending Annex II to Council Directive
66/402/EEC on the marketing of cereal seed

87/217/EEC 1987 L 85 31/12/1988 Council Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental
pollution by asbestos

87/524/EEC 1986 L 243 06/04/1989 First Commission Directive 87/524/EEC of 6 October 1987 laying down Community methods of sampling
for chemical analysis for the monitoring of preserved milk products

86/278/EEC 1986 L 181 18/06/1989 Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of
the soil, when sewage sludge is used in agriculture

87/357/EEC 1987 L 192 26/06/1989
Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States
concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of
consumers

89/105/EEC 1989 L 40 31/12/1989
Council Directive 89/105/EEC of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating
the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health
insurance systems
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82/711/EEC 1982 L 297 01/01/1990 Council Directive 82/711/EEC of 18 October 1982 laying down the basic rules necessary for testing
migration of the constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

85/572/EEC 1985 L 372 01/01/1990
Council Directive 85/572/EEC of 19 December 1985 laying down the list of simulants to be used for
testing migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with
foodstuffs

86/653/EEC 1986 L 382 01/01/1990 Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member
States relating to self-employed commercial agents

89/14/EEC 1989 L 8 01/01/1990
Commission Directive 89/14/EEC of 15 December 1988 determining the groups of varieties of spinach
beet and beetroot referred to crop isolation conditions of Annex I to Council Directive 70/458/EEC on the
marketing of vegetable seed

89/100/EEC 1989 L 38 01/01/1990 Commission Directive 89/100/EEC of 20 January 1989 amending Annex II to Council Directive
66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed

89/491/EEC 1989 L 238 01/01/1990
Commission Directive 89/491/EEC of 17 July 1989 adapting to technical progress Council Directives
70/157/EEC, 70/220/EEC, 72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC and 80/1269/EEC relating to motor
vehicles

87/480/EEC 1987 L 273 01/07/1990 Commission Directive 87/480/EEC of 9 September 1987 amending Council Directives 66/401/EEC and
69/208/EEC on the marketing of fodder plant seed and seed of oil and fibre plants respectively

89/2/EEC 1989 L 5 01/07/1990 Commission Directive 89/2/EEC of 15 December 1988 amending Council Directive 66/402/EEC on the
marketing of cereal seed

89/384/EEC 1989 L 181 01/07/1990
Council Directive 89/384/EEC of 20 June 1989 establishing the detailed procedures for carrying out
checks to ensure that the freezing point of untreated milk laid down in Annex A of Directive 85/397/EEC
is complied with

89/108/EEC 1989 L 40 10/07/1990 Council Directive 89/108/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member
States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption

89/629/EEC 1989 L 363 29/09/1990 Council Directive 89/629/EEC of 4 December 1989 on the limitation of noise emission from civil subsonic
jet aeroplanes

90/623/EEC 1990 L 333 (no date) Commission Directive 90/623/EEC of 7 November 1990 amending Annex II to Council Directive
66/402/EEC on the marketing of cereal seed

86/635/EEC 1986 L 372 31/12/1990 Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of
banks and other financial institutions

90/207/EEC 1990 L 108 31/12/1990
Commission Directive 90/207/EEC of 4 April 1990 amending the Second Directive 82/434/EEC on the
approximation of the laws of the Member State relating to methods of analysis necessary for checking
the composition of cosmetic products

89/117/EEC 1989 L 44 01/01/1991
Council Directive 89/117/EEC of 13 February 1989 on the obligations of branches established in a
Member State of credit institutions and financial institutions having their head offices outside that
Member State regarding the publication of annual accounting documents

90/428/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae intended for competitions and laying
down the conditions for participation therein

90/167/EEC 1990 L 92 30/09/1991 Council Directive 90/167/EEC of 26 March 1990 laying down the conditions governing the preparation,
placing on the market and use of medicated feedingstuffs in the Community

89/617/EEC 1989 L 357 29/11/1991 Council Directive 89/617/EEC of 27 November 1989 amending Directive 80/181/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement

89/665/EEC 1989 L 395 21/12/1991
Council Directive 89/665/EEC of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and
administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply
and public works contracts

91/675/EEC 1991 L 374 (no date) Council Directive 91/675/EEC of 19 December 1991 setting up an insurance committee

89/459/EEC 1989 L 226 31/12/1991 Council Directive 89/459/EEC of 18 July 1989 on the approximation of the laws of the Member States
relating to the tread depth of tyres of certain categories of motor vehicles and their trailers

91/287/EEC 1991 L 144 31/12/1991 Council Directive 91/287/EEC of 3 June 1991 on the frequency band to be designated for the
coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community
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91/334/EEC 1991 L 184 22/01/1992
Commission Directive 91/334/EEC of 6 June 1991 amending Directive 82/475/EEC laying down the
categories of ingredients which may be used for the purposes of labelling compound feedingstuffs for
pet animals

90/385/EEC 1990 L 189 30/06/1992 Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States
relating to active implantable medical devices

92/19/EEC 1992 L 104 30/06/1992 Commission Directive 92/19/EEC of 23 March 1992 amending Directive 66/401/EEC on the marketing of
fodder plant seed

89/391/EEC 1989 L 183 31/12/1992 Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage
improvements in the safety and health of workers at work

89/654/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Council Directive 89/654/EEC of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health
requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive
89/391/EEC)

89/656/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for
the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the
meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

90/269/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Council Directive 90/269/EEC of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the
manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual
Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

90/270/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Council Directive 90/270/EEC of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work
with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive
89/391/EEC)

91/383/EEC 1991 L 206 31/12/1992
Council Directive 91/383/EEC of 25 June 1991 supplementing the measures to encourage improvements
in the safety and health at work of workers with a fixed- duration employment relationship or a temporary
employment relationship

91/671/EEC 1991 L 373 31/12/1992 Council Directive 91/671/EEC of 16 December 1991 on the approximation of the laws of the Member
States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes

92/42/EEC 1992 L 167 31/12/1992 Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired
with liquid or gaseous fuels

92/83/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties
on alcohol and alcoholic beverages

92/84/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on
alcohol and alcoholic beverages

91/672/EEC 1991 L 373 01/01/1993 Council Directive 91/672/EEC of 16 December 1991 on the reciprocal recognition of national
boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway

91/680/EEC 1991 L 376 01/01/1993 Council Directive 91/680/EEC of 16 December 1991 supplementing the common system of value added
tax and amending Directive 77/388/EEC with a view to the abolition of fiscal frontiers

92/13/EEC 1992 L 76 01/01/1993
Council Directive 92/13/EEC of 25 February 1992 coordinating the laws, regulations and administrative
provisions relating to the application of Community rules on the procurement procedures of entities
operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

93/2/EEC 1993 L 54 31/05/1993 Commission Directive 93/2/EEC of 28 January 1993 amending Annex II to Council Directive 66/402/EEC
on the marketing of cereal seed

92/70/EEC 1992 L 250 01/06/1993 Commission Directive 92/70/EEC of 30 July 1992 laying down detailed rules for surveys to be carried out
for purposes of the recognition of protected zones in the Community

92/90/EEC 1992 L 344 01/06/1993
Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992 establishing obligations to which producers and
importers of plants, plant products or other objects are subject and establishing details for their
registration

92/105/EEC 1993 L 4 01/06/1993
Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 establishing a degree of standardization for
plant passports to be used for the movement of certain plants, plant products or other objects within the
Community, and establishing the detailed procedures related to the issuing of such plant passports and
the conditions and detailed procedures for their replacement
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93/50/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Commission Directive 93/50/EEC of 24 June 1993 specifying certain plants not listed in Annex V, part A
to Council Directive 77/93/EEC, the producers of which, or the warehouses, dispatching centres in the
production zones of such plants, shall be listed in an official register

93/51/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Commission Directive 93/51/EEC of 24 June 1993 establishing rules for movements of certain plants,
plant products or other objects through a protected zone, and for movements of such plants, plant
products or other objects originating in and moving within such a protected zone

91/271/EEC 1991 L 135 30/06/1993 Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment

91/533/EEC 1991 L 288 30/06/1993 Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of
the conditions applicable to the contract or employment relationship

92/97/EEC 1992 L 371 30/06/1993
Council Directive 92/97/EEC of 10 November 1992 amending Directive 70/157/EEC on the
approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust
system of motor vehicles

92/106/EEC 1992 L 368 30/06/1993 Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain
types of combined transport of goods between Member States

91/371/EEC 1991 L 205 04/07/1993
Council Directive 91/371/EEC of 20 June 1991 on the implementation of the Agreement between the
European Economic Community and the Swiss Confederation concerning direct insurance other than life
assurance

91/412/EEC 1991 L 228 23/07/1993 Commission Directive 91/412/EEC of 23 July 1991 laying down the principles and guidelines of good
manufacturing practice for veterinary medicinal products

92/2/EEC 1992 L 34 31/07/1993
Commission Directive 92/2/EEC of 13 January 1992 laying down the sampling procedure and the
Community method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended
for human consumption

92/6/EEC 1992 L 57 30/09/1993 Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices
for certain categories of motor vehicles in the Community

93/85/EEC 1993 L 259 15/11/1993 Council Directive 93/85/EEC of 4 October 1993 on the control of potato ring rot

91/676/EEC 1991 L 375 19/12/1993 Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution
caused by nitrates from agricultural sources

91/322/EEC 1991 L 117 31/12/1993
Commission Directive 91/322/EEC of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by
implementing Council Directive 80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to
exposure to chemical, physical and biological agents at work

92/57/EEC 1992 L 245 31/12/1993
Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health
requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

93/45/EEC 1993 L 159 31/12/1993 Commission Directive 93/45/EEC of 17 June 1993 concerning the manufacture of nectars without the
addition of sugars or honey

93/49/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Commission Directive 93/49/EEC of 23 June 1993 setting out the schedule indicating the conditions to
be met by ornamental plant propagating material and ornamental plants pursuant to Council Directive
91/682/EEC

93/61/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Commission Directive 93/61/EEC of 2 July 1993 setting out the schedules indicating the conditions to be
met by vegetable propagating and planting material, other than seed pursuant to Council Directive
92/33/EEC

93/86/EEC 1993 L 264 31/12/1993 Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive
91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances

91/674/EEC 1991 L 374 01/01/1994 Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts
of insurance undertakings

93/109/EC 1993 L 329 01/02/1994
Council Directive 93/109/EC of 6 December 1993 laying down detailed arrangements for the exercise of
the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the
Union residing in a Member State of which they are not nationals

93/8/EEC 1993 L 90 01/04/1994
Commission Directive 93/8/EEC of 15 March 1993 amending Council Directive 82/711/EEC laying down
the basic rules necessary for testing migration of constituents of plastic materials and articles intended
to come into contact with foodstuffs
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93/11/EEC 1993 L 93 01/04/1994 Commission Directive 93/11/EEC of 15 March 1993 concerning the release of the N-nitrosamines and N-
nitrosatable substances from elastomer or rubber teats and soothers

92/58/EEC 1992 L 245 24/06/1994
Council Directive 92/58/EEC of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety
and/or health signs at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive
89/391/EEC)

93/62/EEC 1993 L 250 30/06/1994
Commission Directive 93/62/EEC of 5 July 1993 setting out the implementing measures concerning the
supervision and monitoring of suppliers and establishments pursuant to Council Directive 92/33/EEC on
the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed

93/42/EEC 1993 L 169 01/07/1994 Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

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

Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure
vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC
(electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment),
90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices),
90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment),
92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical
equipment designed for use within certain voltage limits)

93/73/EEC 1993 L 231 30/09/1994 Fifth Commission Directive 93/73/EEC of 9 September 1993 on the methods of analysis necessary for
checking composition of cosmetic products

94/1/EC 1994 L 23 01/10/1994 Commission Directive 94/1/EC of 6 January 1994 adapting some technicalities of Council Directive
75/324/EEC on the approximation of the laws of the relating Member States to aerosol dispensers

92/91/EEC 1992 L 348 03/11/1994
Council Directive 92/91/EEC of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving
the safety and health protection of workers in the mineral- extracting industries through drilling (eleventh
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

92/85/EEC 1992 L 348 24/11/1994
Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage
improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given
birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive
89/391/EEC)

92/104/EEC 1992 L 404 07/12/1994
Council Directive 92/104/EEC of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the
safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

92/29/EEC 1992 L 113 31/12/1994 Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for
improved medical treatment on board vessels

93/13/EEC 1993 L 95 31/12/1994 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts

93/41/EEC 1993 L 214 01/01/1995
Council Directive 93/41/EEC of 14 June 1993 repealing Directive 87/22/EEC on the approximation of
national measures relating to the placing on the market of high- technology medicinal products,
particularly those derived from biotechnology

93/83/EEC 1993 L 248 01/01/1995 Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning
copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

95/6/EC 1995 L 67 30/06/1995 Commission Directive 95/6/ECof 20 March 1995 amending Annexes I and II to Council Directive
66/402/EEC on the marketing of cereal seed

94/22/EC 1994 L 164 01/07/1995 Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for
granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons

94/11/EC 1994 L 100 23/09/1995
Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to
labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer

93/103/EC 1993 L 307 23/11/1995
Council Directive 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health
requirements for work on board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
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94/63/EC 1994 L 365 31/12/1995
European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile
organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from
terminals to service stations

94/80/EC 1994 L 368 31/12/1995
Council Directive 94/80/EC of 19 December 1994 laying down detailed arrangements for the exercise of
the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in a
Member State of which they are not nationals

96/30/EC 1996 L 122 (no date)
Council Directive 96/30/EC of 13 May 1996 amending Directive 94/80/EC laying down detailed
arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by
citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals

94/33/EC 1994 L 216 22/06/1996 Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work

94/62/EC 1994 L 365 29/06/1996 European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and
packaging waste

96/18/EC 1996 L 76 01/07/1996 Commission Directive 96/18/EC of 19 March 1996 amending various Council Directives on the marketing
of seeds and propagating materials

95/32/EC 1995 L 178 30/09/1996 Sixth Commission Directive 95/32/EC of 7 July 1995 relating to methods of analysis necessary for
checking the composition of cosmetic products

96/20/EC 1996 L 92 30/09/1996 Commission Directive 96/20/EC of 27 March 1996 adapting to technical progress Council Directive
70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

95/50/EC 1995 L 249 01/01/1997 Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of
dangerous goods by road

96/75/EC 1996 L 304 01/01/1997 Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national
and international inland waterway transport in the Community

96/40/EC 1996 L 196 01/02/1997 Commission Directive 96/40/EC of 25 June 1996 establishing a common model for an identity card for
inspectors carrying out port State control

96/22/EC 1996 L 125 01/07/1997
Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of
certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of ß-agonists, and repealing Directives
81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EEC

96/72/EC 1996 L 304 01/07/1997
Council Directive 96/72/EC of 18 November 1996 amending Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC,
66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant
seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed

96/53/EC 1996 L 235 16/09/1997
Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the
Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum
authorized weights in international traffic

96/8/EC 1996 L 55 30/09/1997 Commission Directive 96/8/EC of 26 February 1996 on foods intended for use in energy-restricted diets
for weight reduction

96/45/EC 1996 L 213 30/09/1997 Seventh Commission Directive 96/45/EC of 2 July 1996 relating to methods of analysis necessary for
checking the composition of cosmetic products

96/67/EC 1996 L 272 25/10/1997 Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community
airports

96/9/EC 1996 L 77 31/12/1997 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal
protection of databases

96/59/EC 1996 L 243 16/03/1998 Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated biphenyls and
polychlorinated terphenyls (PCB/PCT)

96/50/EC 1996 L 235 07/04/1998 Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national
boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community

97/48/EC 1997 L 222 01/07/1998
Commission Directive 97/48/EC of 29 July 1997 amending for the second time Council Directive
82/711/EEC laying down the basic rules necessary for testing migration of the constituents of plastic
materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

98/59/EC 1998 L 225 (no date) Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States
relating to collective redundancies
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97/9/EC 1997 L 84 26/09/1998 Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on
investor-compensation schemes

98/15/EC 1998 L 67 30/09/1998 Commission Directive 98/15/EC of 27 February 1998 amending Council Directive 91/271/EEC with
respect to certain requirements established in Annex I thereof

98/41/EC 1998 L 188 31/12/1998 Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger
ships operating to or from ports of the Member States of the Community

98/67/EC 1998 L 261 31/12/1998 Commission Directive 98/67/EC of 7 September 1998 amending Directives 80/511/EEC, 82/475/EEC,
91/357/EEC and Council Directive 96/25/EC and repealing Directive 92/87/EEC

97/70/EC 1998 L 34 01/01/1999 Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing
vessels of 24 metres in length and over

97/67/EC 1998 L 15 14/02/1999
Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common
rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of
quality of service

98/56/EC 1998 L 226 01/07/1999 Council Directive 98/56/EC of 20 July 1998 on the marketing of propagating material of ornamental plants

98/70/EC 1998 L 350 01/07/1999 Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the
quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC

1999/67/EC 1999 L 164 (no date)
Commission Directive 1999/67/EC of 28 June 1999 amending Directive 93/49/EEC setting out the
schedule indicating the conditions to be met by ornamental plant propagating material and ornamental
plants pursuant to Council Directive 91/682/EEC

98/57/EC 1998 L 235 21/08/1999 Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al.

98/79/EC 1998 L 331 07/12/1999 Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro
diagnostic medical devices

98/26/EC 1998 L 166 11/12/1999 Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality
in payment and securities settlement systems

96/71/EC 1997 L 18 16/12/1999 Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the
posting of workers in the framework of the provision of services

98/58/EC 1998 L 221 31/12/1999 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming
purposes

1999/66/EC 1999 L 164 31/12/1999 Commission Directive 1999/66/EC of 28 June 1999 setting out requirements as to the label or other
document made out by the supplier pursuant to Council Directive 98/56/EC

1999/68/EC 1999 L 172 31/12/1999 Commission Directive 1999/68/EC of 28 June 1999 setting out additional provisions for lists of varieties
of ornamental plants as kept by suppliers under Council Directive 98/56/EC

97/81/EC 1998 L 14 20/01/2000 Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework Agreement on part-time
work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC - Annex : Framework agreement on part-time work

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

Council Directive 98/95/EC of 14 December 1998 amending, in respect of the consolidation of the
internal market, genetically modified plant varieties and plant genetic resources, Directives 66/400/EEC,
66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC, 70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of
beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable
seed and on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

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

Council Directive 98/96/EC of 14 December 1998 amending, inter alia, as regards unofficial field
inspections under Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 69/208/EEC,
70/457/EEC and 70/458/EEC on the marketing of beet seed, fodder plant seed, cereal seed, seed
potatoes, seed of oil and fibre plants and vegetable seed and on the common catalogue of varieties of
agricultural plant species

1999/8/EC 1999 L 50 01/02/2000 Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the
marketing of cereal seed

98/5/EC 1998 L 77 14/03/2000
Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate
practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the
qualification was obtained
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98/6/EC 1998 L 80 18/03/2000 Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer
protection in the indication of the prices of products offered to consumers

1999/101/EC 1999 L 334 31/03/2000 Commission Directive 1999/101/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council
Directive 70/157/EEC relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles

98/23/EC 1998 L 131 07/04/2000
Council Directive 98/23/EC of 7 April 1998 on the extension of Directive 97/81/EC on the framework
agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC to the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland

98/84/EC 1998 L 320 28/05/2000 Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal
protection of services based on, or consisting of, conditional access

1999/19/EC 1999 L 83 31/05/2000 Commission Directive 1999/19/EC of 18 March 1999 amending Council Directive 97/70/EC setting up a
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over

1999/54/EC 1999 L 142 01/07/2000 Commission Directive 1999/54/EC of 26 May 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the
marketing of cereal seed

1999/62/EC 1999 L 187 01/07/2000 Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging
of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

98/44/EC 1998 L 213 30/07/2000 Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection
of biotechnological inventions

2000/29/EC 2000 L 169 (no date)
Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the
Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the
Community

1999/4/EC 1999 L 66 13/09/2000 Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 relating to
coffee extracts and chicory extracts

1999/2/EC 1999 L 66 20/09/2000
Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the
approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients treated with
ionising radiation

1999/3/EC 1999 L 66 20/09/2000 Directive 1999/3/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on the
establishment of a Community list of foods and food ingredients treated with ionising radiation

2000/54/EC 2000 L 262 (no date)
Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the
protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual
directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

1999/34/EC 1999 L 141 04/12/2000
Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council
Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the
Member States concerning liability for defective products

98/83/EC 1998 L 330 24/12/2000 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human
consumption

2000/71/EC 2000 L 287 01/01/2001
Commission Directive 2000/71/EC of 7 November 2000 to adapt the measuring methods as laid down
in Annexes I, II, III and IV to Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council to
technical progress as foreseen in Article 10 of that Directive

1999/94/EC 2000 L 12 18/01/2001
Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 relating to
the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in respect of the
marketing of new passenger cars

1999/103/EC 2000 L 34 09/02/2001
Directive 1999/103/EC of the European Parliament and of the Council of 24 January 2000 amending
Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of
measurement

98/24/EC 1998 L 131 05/05/2001
Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from
the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article
16(1) of Directive 89/391/EEC)

2001/33/EC 2001 L 127 21/05/2001
Commission Directive 2001/33/EC of 8 May 2001 amending certain annexes to Council Directive
2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful
to plants or plant products and against their spread within the Community

2000/14/EC 2000 L 162 03/07/2001
Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by
equipment for use outdoors
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1999/70/EC 1999 L 175 10/07/2001 Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work
concluded by ETUC, UNICE and CEEP

1999/31/EC 1999 L 182 16/07/2001 Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste

2001/23/EC 2001 L 82 (no date)
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States
relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or
parts of undertakings or businesses

98/49/EC 1998 L 209 25/07/2001 Council Directive 98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of
employed and self-employed persons moving within the Community

2001/34/EC 2001 L 184 (no date) Directive 2001/34/EC of the European Parliament and of the Council of 28 May 2001 on the admission of
securities to official stock exchange listing and on information to be published on those securities

98/71/EC 1998 L 289 28/10/2001 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal
protection of designs

2001/82/EC 2001 L 311 (no date) Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the
Community code relating to veterinary medicinal products

2001/83/EC 2001 L 311 (no date) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the
Community code relating to medicinal products for human use

2001/26/EC 2001 L 168 23/12/2001 Directive 2001/26/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2001 amending Council
Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road

2000/39/EC 2000 L 142 31/12/2001
Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational
exposure limit values in implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and
safety of workers from the risks related to chemical agents at work

1999/44/EC 1999 L 171 01/01/2002 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects
of the sale of consumer goods and associated guarantees

1999/74/EC 1999 L 203 01/01/2002 Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of laying
hens

2000/31/EC 2000 L 178 17/01/2002
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market
('Directive on electronic commerce')

2001/64/EC 2001 L 234 28/02/2002 Council Directive 2001/64/EC of 31 August 2001 amending Directive 66/401/EEC on the marketing of
fodder plant seed and Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed

2002/28/EC 2002 L 77 31/03/2002
Commission Directive 2002/28/EC of 19 March 2002 amending certain annexes to Council Directive
2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to
plants or plant products and against their spread within the Community

2000/53/EC 2000 L 269 21/04/2002 Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life
vehicles

1999/63/EC 1999 L 167 30/06/2002
Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working
time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the
Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) - Annex: European Agreement on
the organisation of working time of seafarers

1999/95/EC 2000 L 14 30/06/2002
Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 concerning
the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community
ports

95/60/EC 1995 L 291 01/08/2002 Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene

2002/53/EC 2002 L 193 (no date) Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant
species

2002/54/EC 2002 L 193 (no date) Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed

2002/55/EC 2002 L 193 (no date) Council Directive 2002/55/EC of 13 June 2002 on the marketing of vegetable seed

2002/56/EC 2002 L 193 (no date) Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed potatoes
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2002/57/EC 2002 L 193 (no date) Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants

2001/18/EC 2001 L 106 17/10/2002
Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate
release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive
90/220/EEC

2001/81/EC 2001 L 309 27/11/2002 Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national
emission ceilings for certain atmospheric pollutants

2001/29/EC 2001 L 167 22/12/2002 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the
harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

2002/39/EC 2002 L 176 31/12/2002 Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending
Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services

2002/40/EC 2002 L 128 31/12/2002 Commission Directive 2002/40/EC of 8 May 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with
regard to energy labelling of household electric ovens

1999/105/EC 2000 L 11 01/01/2003 Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material

2002/35/EC 2002 L 112 01/01/2003 Commission Directive 2002/35/EC of 25 April 2002 amending Council Directive 97/70/EC setting up a
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over

2002/63/EC 2002 L 187 01/01/2003
Commission Directive 2002/63/EC of 11 July 2002 establishing Community methods of sampling for the
official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing
Directive 79/700/EEC

2002/11/EC 2002 L 53 23/02/2003 Council Directive 2002/11/EC of 14 February 2002 amending Directive 68/193/EEC on the marketing of
material for the vegetative propagation of the vine and repealing Directive 74/649/EEC

2002/4/EC 2002 L 30 31/03/2003 Commission Directive 2002/4/EC of 30 January 2002 on the registration of establishments keeping
laying hens, covered by Council Directive 1999/74/EC

2003/22/EC 2003 L 78 31/03/2003
Commission Directive 2003/22/EC of 24 March 2003 amending certain Annexes to Council Directive
2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful
to plants or plant products and against their spread within the Community

2002/36/EC 2002 L 116 01/04/2003
Commission Directive 2002/36/EC of 29 April 2002 amending certain Annexes to Council Directive
2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful
to plants or plant products and against their spread within the Community

2002/32/EC 2002 L 140 01/05/2003 Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable
substances in animal feed

2003/47/EC 2003 L 138 15/06/2003
Commission Directive 2003/47/EC of 4 June 2003 amending Annexes II, IV and V to Council Directive
2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful
to plants or plant products and against their spread within the Community

1999/92/EC 2000 L 23 30/06/2003
Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum
requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive
atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

2002/68/EC 2002 L 195 30/06/2003 Council Directive 2002/68/EC of 19 July 2002 amending Directive 2002/57/EC on the marketing of seed
of oil and fibre plants

2003/17/EC 2003 L 76 30/06/2003 Directive 2003/17/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 2003 amending
Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels

2001/111/EC 2001 L 10 12/07/2003 Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for human
consumption

2001/112/EC 2002 L 10 12/07/2003 Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products
intended for human consumption

2001/113/EC 2002 L 10 12/07/2003 Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and marmalades and
sweetened chestnut purée intended for human consumption
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2001/114/EC 2002 L 15 17/07/2003 Council Directive 2001/114/EC of 20 December 2001 relating to certain partly or wholly dehydrated
preserved milk for human consumption

2000/43/EC 2000 L 180 19/07/2003 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between
persons irrespective of racial or ethnic origin

2002/77/EC 2002 L 249 24/07/2003 Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic
communications networks and services

2002/46/EC 2002 L 183 31/07/2003 Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the
approximation of the laws of the Member States relating to food supplements

2003/57/EC 2003 L 151 31/07/2003 Commission Directive 2003/57/EC of 17 June 2003 amending Directive 2002/ 32/EC of the European
Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed

2001/110/EC 2002 L 10 01/08/2003 Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey

2003/12/EC 2003 L 28 01/08/2003 Commission Directive 2003/12/EC of 3 February 2003 on the reclassification of breast implants in the
framework of Directive 93/42/EEC concerning medical devices

2000/36/EC 2000 L 197 03/08/2003 Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 relating to cocoa
and chocolate products intended for human consumption

2001/96/EC 2001 L 13 04/08/2003 Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 establishing
harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers

2003/7/EC 2003 L 22 01/09/2003 Commission Directive 2003/7/EC of 24 January 2003 amending the conditions for authorisation of
canthaxanthin in feedingstuffs in accordance with Council Directive 70/524/EEC

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

Council Directive 2003/61/EC of 18 June 2003 amending Directives 66/401/EEC on the marketing of
fodder plant seed, 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, 68/193/EEC on the marketing of
material for the vegetative propagation of the vine, 92/33/EEC on the marketing of vegetable
propagating and planting material, other than seed, 92/34/EEC on the marketing of propagating and
planting material of fruit plants, 98/56/EC on the marketing of propagating material of ornamental
plants, 2002/54/EC on the marketing of beet seed, 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed,
2002/56/EC on the marketing of seed potatoes and 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and
fibre plants as regards Community comparative tests and trials

2002/58/EC 2002 L 201 31/10/2003
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector
(Directive on privacy and electronic communications)

2003/63/EC 2003 L 159 31/10/2003 Commission Directive 2003/63/EC of 25 June 2003 amending Directive 2001/83/EC of the European
Parliament and of the Council on the Community code relating to medicinal products for human use

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

Council Directive 2000/79/EC of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the
Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation concluded by the Association of
European Airlines (AEA), the European Transport Workers' Federation (ETF), the European Cockpit
Association (ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier
Association (IACA)

2000/78/EC 2000 L 303 02/12/2003 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal
treatment in employment and occupation

2000/60/EC 2000 L 327 22/12/2003 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a
framework for Community action in the field of water policy

2002/47/EC 2002 L 168 27/12/2003 Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial
collateral arrangements

2001/65/EC 2001 L 283 31/12/2003
Directive 2001/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending
Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and
consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions

2003/40/EC 2003 L 126 31/12/2003
Commission Directive 2003/40/EC of 16 May 2003 establishing the list, concentration limits and
labelling requirements for the constituents of natural mineral waters and the conditions for using
ozone-enriched air for the treatment of natural mineral waters and spring waters

2003/45/EC 2003 L 138 31/12/2003 Commission Directive 2003/45/EC of 28 May 2003 amending Council Directive 2002/57/EC on the
marketing of seed of oil and fibre plants
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2003/48/EC 2003 L 157 31/12/2003 Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest
payments

2003/87/EC 2003 L 275 31/12/2003
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council
Directive 96/61/EC

2003/96/EC 2003 L 283 31/12/2003 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity

2003/49/EC 2003 L 157 01/01/2004 Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest
and royalty payments made between associated companies of different Member States

2001/95/EC 2002 L 11 15/01/2004 Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general
product safety

2002/59/EC 2002 L 208 05/02/2004 Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a
Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC

2002/7/EC 2002 L 67 09/03/2004
Directive 2002/7/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 amending
Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the
maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised
weights in international traffic

2004/9/EC 2004 L 50 (no date)
Директива 2004/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година
относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП)
(Кодифициран вариант)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
Директива 2004/10/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година
относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на
тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества (кодифицирана версия)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) Директива 2004/29/ЕO на Комисията от 4 март 2004 година относно определяне на
характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози

2003/90/EC 2003 L 254 31/03/2004
Commission Directive 2003/90/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the
purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC as regards the characteristics to be covered as a
minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural
plant species

2003/91/EC 2003 L 254 31/03/2004
Commission Directive 2003/91/EC of 6 October 2003 setting out implementing measures for the
purposes of Article 7 of Council Directive 2002/55/EC as regards the characteristics to be covered as a
minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of vegetable
species

2003/116/EC 2003 L 321 31/03/2004 Commission Directive 2003/116/EC of 4 December 2003 amending Annexes II, III, IV and V to Council
Directive 2000/29/EC as regards the harmful organism Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

2003/99/EC 2003 L 325 12/04/2004
Directive 2003/99/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the
monitoring of zoonoses and zoonotic agents, amending Council Decision 90/424/EEC and repealing
Council Directive 92/117/EEC

2004/31/EC 2004 L 85 20/04/2004
Директива 2004/31/EО на Комисията от 17 март 2004 година за изменение на приложения I, II, III,
IV и V към Директива 2000/29/EО на Съвета, относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията и растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2003/94/EC 2003 L 262 30/04/2004
Commission Directive 2003/94/EC of 8 October 2003 laying down the principles and guidelines of good
manufacturing practice in respect of medicinal products for human use and investigational medicinal
products for human use

2004/74/EC 2004 L 157 01/05/2004
Директива 2004/74/EО на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива
2003/96/EО по отношение на възможността за някои държави-членки да прилагат временно
освобождаване от данъчно облагане или намаляване на нивата на данъчното облагане за
енергийни продукти и електрическата енергия

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
Директива 2004/75/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива
2003/96/ЕО по отношение на възможността Кипър да прилага временни освобождавания или
намаления на данъчните ставки по отношение на енергийните продукти и електрическата
енергия
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2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
Директива 2004/76/ЕО на СЪвета от 29 април 2004 година за изменение на Директива
2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за
прилагане на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и
лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки

2001/24/EC 2001 L 125 05/05/2004 Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the
reorganisation and winding up of credit institutions

2004/37/EC 2004 L 158 (no date)
Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно
защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по
време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива
89/391/ЕИО на Съвета) (кодифициран вариант)

1999/37/EC 1999 L 138 01/06/2004 Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles

2004/70/EC 2004 L 127 01/06/2004
Директива 2004/70/ЕО на Комисията от 28 април 2004 година за изменение на Директива
2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители
по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

2004/84/EC 2004 L 219 (no date)
Директива 2004/84/ЕО на Съвета от 10 юни 2004 година за изменение на Директива
2001/113/ЕИО относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени,
предназначени за консумация от човека

2002/49/EC 2002 L 189 18/07/2004 Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 relating to the
assessment and management of environmental noise

2001/42/EC 2001 L 197 21/07/2004 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the
assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment

2003/73/EC 2003 L 186 24/07/2004 Commission Directive 2003/73/EC of 24 July 2003 amending Annex III to Directive 1999/94/EC of the
European Parliament and of the Council

2003/88/EC 2003 L 299 (no date) Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning
certain aspects of the organisation of working time

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

Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the
supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a
financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC,
92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European
Parliament and of the Council

2004/55/EC 2004 L 114 29/09/2004 Директива 2004/55/ЕО на Комисията от 20 април 2004 година за изменение на Директива
66/401/ЕИО на Съвета за пускането на пазара на семена на фуражни култури

2001/86/EC 2001 L 294 08/10/2004 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company
with regard to the involvement of employees

2002/65/EC 2002 L 271 09/10/2004
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning
the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and
Directives 97/7/EC and 98/27/EC

2003/74/EC 2003 L 262 14/10/2004
Directive 2003/74/EC of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 amending
Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances
having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists

2003/25/EC 2003 L 123 17/11/2004 Directive 2003/25/EC of the European Parliament and of the Council of 14 April 2003 on specific
stability requirements for ro-ro passenger ships

2003/100/EC 2003 L 285 21/11/2004 Commission Directive 2003/100/EC of 31 October 2003 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of
the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed

2003/8/EC 2003 L 26 30/11/2004 Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes
by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

2004/105/EC 2004 L 319 31/12/2004
Директива 2004/105/ЕО на Комисията от 15 октомври 2004 година за определяне на формите за
официални фитосанитарни сертификати или сертификати за реекспорт, придружаващи
растенията, растителните продукти и другите предмети, изброени в Директива 2000/29/ЕО на
Съвета, идващи от трети страни

2002/85/EC 2002 L 327 01/01/2005
Directive 2002/85/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 amending
Council Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed limitation devices for certain categories
of motor vehicles in the Community
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2002/89/EC 2002 L 355 01/01/2005
Council Directive 2002/89/EC of 28 November 2002 amending Directive 2000/29/EC on protective
measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products
and against their spread within the Community

2003/51/EC 2003 L 178 01/01/2005
Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2003 amending
Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated
accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance
undertakings

2003/127/EC 2004 L 10 15/01/2005 Commission Directive 2003/127/EC of 23 December 2003 amending Council Directive 1999/37/EC on
the registration documents for vehicles

2002/98/EC 2003 L 32 08/02/2005
Directive 2002/98/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 setting
standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human
blood and blood components and amending Directive 2001/83/EC

2004/33/EC 2004 L 91 08/02/2005
Директива 2004/33/ЕО на Комисията от 22 март 2004 година за прилагане на Директива
2002/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои технически изисквания за
кръвта и кръвните съставки

2003/4/EC 2003 L 41 14/02/2005 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public
access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC

2004/102/EC 2004 L 309 28/02/2005
Директива 2004/102/ЕО на Комисията от 5 октомври 2004 година за изменение на приложения II,
III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
Директива 2005/15/ЕО на Съвета от 28 февруари 2005 година за изменение на приложение IV
към Директива 2000/29/ЕО относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на
вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в
Общността

2002/14/EC 2002 L 80 23/03/2005 Directive 2002/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a
general framework for informing and consulting employees in the European Community

2002/15/EC 2002 L 80 23/03/2005 Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the
organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities

2005/1/EC 2005 L 79 13/05/2005
Директива 2005/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за
изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 85/611/ЕИО, 91/675/ЕИО, 92/49/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета
и Директиви 94/19/ЕО, 98/78/ЕО, 2000/12/ЕО, 2001/34/ЕО, 2002/83/ЕО и 2002/87/ЕО с цел
въвеждане на нова организационна структура на комитетите за финансови услуги

2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
Директива 2005/16/ЕО на Комисията от 2 март 2005 година за изменение на приложения I—V
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2005/17/EC 2005 L 57 14/05/2005 Директива 2005/17/ЕО на Комисията от 2 март 2005 година за изменение на някои разпоредби на
Директива 92/105/ЕИО по отношение на фитосанитарните паспорти

2003/35/EC 2003 L 156 25/06/2005
Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for
public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the
environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives
85/337/EEC and 96/61/EC

2002/44/EC 2002 L 177 06/07/2005
Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum
health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical
agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive
89/391/EEC)

2003/33/EC 2003 L 152 31/07/2005
Directive 2003/33/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to
the advertising and sponsorship of tobacco products

2004/12/EC 2004 L 47 18/08/2005 Директива 2004/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за
изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
Директива 2004/117/ЕО на Съвета от 22 декември 2004 година за изменение на Директиви
66/401/EИО, 66/402/EИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО във връзка с изпитванията,
извършвани при официален надзор, и еквивалентността на семената, произвеждани в трети
страни
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2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
Директива 2004/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно
лекарствени продукти за хуманна употреба, по отношение на традиционните растителни
лекарствени продукти

2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005
Директива 2004/27/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за
изменение на Директива 2001/83/EО за утвърждаване на кодекс на Общността относно
лекарствеите продукти за хуманна употреба

2004/28/EC 2004 L 136 30/10/2005
Директива 2004/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за
изменение на Директива 2001/82/ЕО относно Кодекса на Общността за ветеринарните
лекарствени продукти

2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
Директива 2004/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно
намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването
на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните
средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за
изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на
парникови газове в рамките на Общността по отношение на проектните механизми, предвидени в
Протокола от Киото

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
Директива 2004/112/ЕО на Комисията от 13 декември 2004 година за адаптиране към
техническия прогрес на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка
на автомобилния превоз на опасни товари

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 repealing
Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of
pan-European land-based public radio paging in the Community 

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
Директива 2005/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 година за
изменение на Директива 2000/14/ЕО относно сближаване на законодателствата на
държавите-членки по отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения,
предназначени за употреба извън сградите

2001/84/EC 2001 L 272 01/01/2006 Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the
resale right for the benefit of the author of an original work of art

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

Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за
отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на хранитe и здравните условия при
производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход,
предназначени за консумация от човека, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО и 92/118/ЕИО
на Съвета и на Решение 95/408/ЕО на Съвета

2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
Директива 2005/28/ЕО на Комисията от 8 април 2005 година относно определяне на принципи и
подробни насоки за добра клинична практика по отношение на лекарствените продукти за
хуманна употреба, предназначени за изследване, както и изискванията относно издаването на
разрешително за производството или вноса на такива продукти

2003/10/EC 2003 L 42 14/02/2006
Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the
minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from
physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive
89/391/EEC)

2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006
Директива 2005/8/ЕО на Комисията от 27 януари 2005 година за изменение на приложение I към
Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за нежеланите вещества в храни
за животни

2006/1/EC 2006 L 33 (no date)
Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година относно
използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
(кодифицирана версия)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
Директива 2006/14/ЕО на Комисията от 6 февруари 2006 година за изменение на приложение IV
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно предпазните мерки срещу внасянето в Общността
на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността

2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
Директива 2005/12/ЕО на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на приложения I
и II към Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за специфичните
изисквания за устойчивост на пътническите кораби тип „ро-ро“

2006/11/EC 2006 L 164 (no date)
Директива 2006/11/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 година
относно замърсяване, причинено от определени опасни вещества, изпуснати във водната
околна среда на Общността (кодифицирана версия)

DMI - 03/11/2021 18/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006

Директива 2005/91/ЕО на Комисията от 16 декември 2005 година за изменение на Директива
2003/90/ЕО относно установяване на мерките за прилагане за целите на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като
минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от
земеделски растителни видове

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
Директива 2004/23/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно
установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола,
преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешки тъкани и клетки

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно
упражняването на права върху интелектуалната собственост

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

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно
правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават
свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и
отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО,
90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно
минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
Директива 2005/77/ЕО на Комисията от 11 ноември 2005 година за изменение на приложение V
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността
на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в
Общността

2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
Директива 2006/35/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на приложения I и IV
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността
на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в
Общността

2003/20/EC 2003 L 115 08/05/2006
Directive 2003/20/EC of the European Parliament and of the Council of 8 April 2003 amending Council
Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use
of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes

2004/25/EC 2004 L 142 20/05/2006 Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно
предложенията за поглъщане

2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
Директива 2005/31/EО на Комисията от 29 април 2005 година за изменение на Директива
84/500/EИО на Съвета относно декларацията за съответствие и критериите за резултатите от
работата, на които трябва да отговаря методът за анализ на керамични предмети, предназначени
за контакт с храни

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) Директива 2006/47/ЕО на Комисията от 23 май 2006 година за определяне на специални условия
относно присъствието на Avena fatua в житни семена (кодифицирана версия)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006
Директива 2005/43/ЕО на Комисията от 23 юни 2005 година за изменение на приложенията към
Директива 68/193/ЕИО на Съвета относно търговията с материал за вегетативно размножаване
на лози

2003/72/EC 2003 L 207 18/08/2006 Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative
Society with regard to the involvement of employees

2005/61/EC 2005 L 256 31/08/2006
Директива 2005/61/EО на Комисията от 30 септември 2005 година за прилагане на Директива
2002/98/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за
проследяване и уведомяване за сериозни нежелани реакции и инциденти

2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
Директива 2005/62/EО на Комисията от 30 септември 2005 година за прилагане на Директива
2002/98/EО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандарти и спецификации
на Общността, свързани със система за качество на кръвни центрове

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 Директива 2005/20/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2005 година за
изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки

2003/59/EC 2003 L 226 09/09/2006
Directive 2003/59/EC of the European Parliament and of the Council of 15 July 2003 on the initial
qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or
passengers, amending Council Regulation (EEC) No 3820/85 and Council Directive 91/439/EEC and
repealing Council Directive 76/914/EEC

2006/17/EC 2006 L 38 01/11/2006
Commission Directive 2006/17/EC of 8 February 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the
European Parliament and of the Council as regards certain technical requirements for the donation,
procurement and testing of human tissues and cells
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2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
Директива 2006/13/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 година за изменение на приложения I и
II от Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества
в храните на животните, като диоксини и диоксиноподобни PCBs

2006/79/EC 2006 L 286 (no date)
Директива 2006/79/ЕО на Съвета от 5 октомври 2006 година относно освобождаване от данъчно
облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни (кодифицирана
версия)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
Директива 2005/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година
относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на възможната им
повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и относно изменение на Директива
70/156/ЕИО на Съвета

2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
Директива 2005/86/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 година за изменение на приложение I
към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежелани вещества
в храните за животни по отношение на камфехлор

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
Директива 2005/87/ЕО на Комисията от 5 декември 2005 година за изменение на Приложение I
към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите
вещества в храните за животни по отношение на олово, флуор и кадмий

2006/125/EC 2006 L 339 (no date) Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 година относно преработени храни на
зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (кодифицирана версия)

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 Директива 2006/55/EO на Комисията от 12 юни 2006 година за изменение на приложение III към
Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно максималното тегло на партидите семена

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
Директива 2006/138/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до
срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към
услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги

2006/80/EC 2006 L 362 01/01/2007 Директива 2006/80/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на някои
директиви в областта на енергетиката поради присъединяването на България и Румъния

2006/82/EC 2006 L 362 01/01/2007
Директива 2006/82/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива
91/321/ЕИО относно храните за кърмачета и преходните храни и Директива 1999/21/ЕО относно
диетичните храни за специални медицински цели поради присъединяването на България и
Румъния

2006/83/EC 2006 L 362 01/01/2007
Директива 2006/83/ЕО на Комисията от 23 октомври 2006 година за адаптиране на Директива
2002/4/ЕО относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки носачки, предмет
на Директива 1999/74/ЕО на Съвета, поради присъединяването на България и Румъния

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007 Директива 2006/96/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007 Директива 2006/97/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на България и Румъния

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 Директива 2006/98/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в
областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 Директива 2006/99/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в
областта на дружественото право поради присъединяването на България и Румъния

2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din
domeniul libertii de circulaie a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei i a României

2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
Директива 2006/101/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви
73/239/ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта на свободното предоставяне на услуги,
вследствие присъединяването на България и Румъния

2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007
Директива 2006/103/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година относно адаптиране на някои
директиви в областта на транспортната политика поради присъединяването на България и
Румъния

2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директиви
79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 2001/81/ЕО в областта на околната среда
поради присъединяването на България и Румъния

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
Директива 2006/106/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директива
94/80/ЕО за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат
избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която
не са граждани поради присъединяването на България и Румъния
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2006/107/EC 2006 L 363 01/01/2007

Директива 2006/107/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на Директива
89/108/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбоко
замразените храни за човешка консумация и Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и
Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането,
представянето и рекламата на храните поради присъединяването на България и Румъния

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
Директива 2006/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година
относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от
приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание
(1988 г.) (кодифицирана версия)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за
правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в
областта на интелектуалната собственост (кодифицирана версия)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) Директива 2006/116/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за
срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия)

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
Директива 2004/109/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година
относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за
издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, и за изменение
на Директива 2001/34/ЕО

2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 година за прилагане на Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните
изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за
даването на определения за целите на посочената директива

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007
Директива 2004/107/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година
относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007
Директива 2005/50/ЕО на Комисията от 11 август 2005 година за прекласифицирането на
хълбочни, коленни и раменни ставни заместители в рамките на Директива 93/42/ЕИО на Съвета
относно медицинските приспособления

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
Директива 2005/24/ЕО на Съвета от 14 март 2005 година за изменение на Директива 87/328/ЕИО
по отношение на центровете за съхраняване на сперма и използването на яйцеклетки и
ембриони, които произхождат от чистокръвни разплодни животни от рода на едрия рогат
добитък

2006/56/EC 2006 L 182 31/03/2007 Директива 2006/56/EО на Комисията от 12 юни 2006 година за изменение на приложенията към
Директива 93/85/ЕИО на Съвета относно борбата с пръстеновидното гниене по картофите

2006/63/EC 2006 L 206 31/03/2007
Директива 2006/63/EО на Комисията от 14 юли 2006 година за изменение на приложения от II до
VII към Директива 98/57/ЕО на Съвета за контрол на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al.

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 Директива 2005/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година
относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно
минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния
транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007
Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно
екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на
екологичните щети

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007
Директива 2006/37/ЕО на Комисията от 30 март 2006 година за изменение на приложение II към
Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на някои
вещества

2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007

Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно
нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и
изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на
Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент
и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“)

2007/24/EC 2007 L 154 (no date)

Директива 2007/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година за отмяна
на Директива 71/304/ЕИО на Съвета за премахване на ограниченията пред свободата на
предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки за строителство и възлагането на
обществени поръчки за строителство на предприемачи, действащи посредством агенции или
клонове
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2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за
повишаване на сигурността на пристанищата

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
Директива 2006/124/EО на Комисията от 5 декември 2006 година за изменение на Директива
92/33/ЕИО на Съвета относно търговията със зеленчуков посадъчен материал, различен от
семена, и Директива 2002/55/EО на Съвета относно търговията със семена от зеленчукови
култури

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007

Директива 2006/127/EО на Комисията от 7 декември 2006 година за изменение на Директива
2003/91/ЕО на Съвета за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/55/EО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва
да бъдат обхванати от изпитването, и минималните условия за изпитване на някои сортове
зеленчукови видове

2007/42/EC 2007 L 172 (no date)
Директива 2007/42/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 година относно материалите и предметите,
изработени от филм от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни
(кодифицирана версия)

2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
Директива 2006/15/ЕО на Комисията от 7 февруари 2006 година за установяване на втори
списък на индикативни гранични стойности на професионална експозиция при прилагането на
Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007

Директива 2006/86/ЕО на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на Директива
2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на изисквания за
проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически
изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне
на човешки тъкани и клетки

2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
Директива 2006/130/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година за прилагане на Директива
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на
критерии за изключване на някои ветеринарни лекарствени продукти за животни за производство
на храни от изискването за ветеринарна рецепта

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
Директива 2006/77/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 година за изменение на приложение I
на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
максималните равнища на органични хлорни съединения в храните за животни

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година
относно признаването на професионалните квалификации

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007
Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година
относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища
на Общността

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
Директива 2007/41/ЕО на Комисията от 28 юни 2007 година за изменение на някои приложения
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007

Директива 2007/48/ЕО на Комисията oт 26 юли 2007 гoдина за изменение на Директива
2003/90/EО относно установяването на мерките за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/EО
на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в
изследването, и минималните условия за изследване на някои видове сортове от земеделски
растителни видове

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007

Директива 2007/49/ЕО на Комисията от 26 юли 2007 година за изменение на Директива
2003/91/EО относно установяването на мерки за изпълнение за целите на член 7 от Директива
2002/55/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като
минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове от земеделски
растителни видове

2006/114/EC 2006 L 376 (no date) Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година
относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)

2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007
Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа
на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и
предоставянето на стоки и услуги

2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
Директива 2006/69/ЕО на Съвета от 24 юли 2006 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО
по отношение на някои мерки за опростяване на процедурата за начисляване на данък добавена
стойност и за подпомагане на борбата срещу избягване на данъчно облагане, и за отмяна на
някои решения за предоставяне на дерогации

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на
данъка върху добавената стойност
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2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008
Директива 2006/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно
емисиите на климатични системи в моторни превозни средства и за изменение на Директива
70/156/ЕИО на Съвета

2008/2/EC 2008 L 24 (no date)
Директива 2008/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно
полето на видимост и стъклочистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или
горски трактори (кодифицирана версия)

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
Директива 2007/14/ЕО на Комисията от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за
прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на
изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са
допуснати за търгуване на регулиран пазар

2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Директива 2008/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Директива 2008/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 91/675/ЕИО на Съвета относно създаването на Европейски комитет по
застрахователно и професионално пенсионно осигуряване по отношение на изпълнителните
правомощия, предоставени на Комисията

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Директива 2008/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по
отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на
регулиран пазар, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции,
застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов
конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично
модифицирани организми в околната среда, по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията

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

Директива 2008/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към енергоемките продукти, както и Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви
96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на
Комисията

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно
лекарствени продукти за хуманна употреба, по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията

2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в
областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени
на Комисията

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Директива 2008/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства по
отношение на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
Директива 2007/16/EО на Комисията oт 19 март 2007 година за изпълнение на Директива
85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПКЦ) във връзка с изясняването на някои определения 

2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година относно
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива
2004/35/ЕО

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008
Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година за
изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили
за използване на определени инфраструктури
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2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно
задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за
изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива
84/253/ЕИО на Съвета

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно
машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст)

2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
 2 0 0 7 / 3 4 /    o  1 4   2 0 0 7    ,    
      ,    7 0 / 1 5 7 /   
           

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

Директива 2008/61/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 година за определяне на условията, при
които някои вредители, растения, растителни продукти и други предмети, посочени в приложения
I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета, могат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките
на Общността или в някои нейни защитени зони за опити или научни цели, както и за работа по
сортови селекции (кодифицирана версия)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Директива 2008/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за
изменение на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на
автомобилния превоз на опасни товари по отношение на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 година относно конкуренцията на пазарите на
крайни далекосъобщителни устройства (кодифицирана версия)

2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
Директива 2005/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 година относно Споразумението между
Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните
работници (ETF) относно определени аспекти на условията на труд на мобилните работници,
които участват в интероперативни трансгранични съобщения в железопътния сектор

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008
Директива 2007/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно
последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в
Общността

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за
прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в
областта на заетостта и професиите (преработена)

2008/72/EC 2008 L 205 (no date) Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година относно търговията със зеленчуков
размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008
Директива 2007/61/ЕО на Съвета от 26 септември 2007 година за изменение на Директива
2001/114/ЕО относно определени частично или напълно дехидратирани консервирани млека,
предназначени за консумация от човека

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
Директива 2008/64/ЕО на Комисията от 27 юни 2008 година за изменение на приложения от I до IV
към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността
на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в
Общността

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

Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година за
изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои
видове дружества, Директива 83/349/ЕИО на Съвета относно консолидираните счетоводни
отчети, Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и
консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции и Директива
91/674/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни
отчети на застрахователните предприятия

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008
Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година
относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива
91/157/ЕИО

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за
определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за
отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива
76/211/ЕИО на Съвета

2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
Директива 2008/83/ЕО на Комисията от 13 август 2008 година за изменение на Директива
2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета
по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове
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2008/94/EC 2008 L 283 (no date)
Директива 2008/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година
относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния
работодател (кодифицирана версия)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008 Директива 2007/74/ЕО на Съвета от 20 декември 2007 година относно освобождаването от
данък върху добавената стойност и акциз на стоки, внасяни от лица, пътуващи от трети страни

2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно минималното ниво на обучение на морските лица (преработена)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 Директива 2006/117/ЕВРАТОМ на Съвета от 20 ноември 2006 година относно надзор и контрол
на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 Директива 2007/72/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 година за изменение на Директива
66/401/ЕИО на Съвета по отношение на включването на вида Galega orientalis Lam.

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година относно косвените данъци върху
набирането на капитал

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Директива 2008/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за
отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно използваното във ветеринарната медицина електромедицинско
оборудване

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
Директива 2008/109/ЕО на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение на приложение
IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги

2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Директива 2008/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за
изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени
субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството

2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за
изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и
акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори

2009/148/EC 2009 L 330 (no date)
Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на
работа

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
Директива 2008/124/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година относно ограничаване на
търговията със семената от някои видове фуражни култури и маслодайни и влакнодайни
култури до семена, които са официално сертифицирани като „базови семена“ или
„сертифицирани семена“ (кодифицирана версия)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за
опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) Директива 2008/119/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година за определяне на минимални
стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия)

2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Директива 2008/120/ЕО на Съвета от 18 декември 2008 година относно определяне на
минималните стандарти за защита на свинете (кодифицирана версия)

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
Директива 2009/7/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на приложения I,
II, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009
Директива 2008/76/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на приложение I към
Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в
храните за животни

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 година относно въвеждането, съгласно
Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни
вещества с гражданско предназначение

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване
на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

2009/34/EC 2009 L 106 (no date)
Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол
(преработена)
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2009/35/EC 2009 L 109 (no date)
Решение № 357/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2009 година
относно процедурата за предварителен преглед и консултация за някои законови, подзаконови и
административни разпоредби, предвидени от държавите-членки в областта на транспорта
(кодифицирана версия)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
правната закрила на компютърните програми (кодифицирана версия)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) Директива 2009/47/ЕО на Съвета от 5 май 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО
по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Директива 2007/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година за
изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в
Общността и на Директива 2001/14/ЕО за разпределяне на капацитета на железопътната
инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно
работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена)

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители,
използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена)

2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
Директива 2008/62/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 година уреждаща някои дерогации за
признаване на земеделски местни видове и сортове, които са естествено адаптирани към
местните и регионалните условия и са заплашени от генетична ерозия, и търговията със семена
и посадъчен материал от картофи на тези местни видове и сортове

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година
относно вътрешния превоз на опасни товари

2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
Директива 2009/55/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година за освобождаване от данъчно облагане
при окончателно въвеждане на лично имущество на физически лица, което произхожда от
държава-членка (кодифицирана версия)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на приложение I
към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално
допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в
нецелеви фуражи

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за
правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (Преработена)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно
експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (Преработена)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно
упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар

2009/9/EC 2009 L 44 06/09/2009
Директива 2009/9/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на Директива
2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно кодекса на Общността за
ветеринарните лекарствени продукти

2009/102/EC 2009 L 258 (no date) Директива 2009/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година в
областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност

2009/100/EC 2009 L 259 (no date)
Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година
относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по
вътрешни водни пътища

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването
на работно оборудване по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 16,
параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date)
Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година
относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни
средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
Директива 2008/47/ЕО на Комисията от 8 април 2008 година за изменение, с цел адаптиране към
техническия прогрес, на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки
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2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за
изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени
за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови
мобилни комуникации в Общността

2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година
относно оценката и управлението на риска от наводнения

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
Директива 2009/118/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 година за изменение на приложения
II—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле
на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък
добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009
Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. за
сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната
система на Общността

2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година относно общата система за
данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията
на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и
при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за
изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на
ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година
относно услугите на вътрешния пазар

2009/22/EC 2009 L 110 (no date)
Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите
(кодифицирана версия)

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009
Директива 2009/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за
изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно мерните единици

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

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 година относно контрамерки за
установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за
изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното
законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива
88/559/ЕИО на Съвета

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 година за изменение на приложение III към
Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за
изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното
законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за
търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността

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

Директива 2009/97/ЕО на Комисията от 3 август 2009 година за изменение на директиви
2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от директиви
2002/53/ЕО и 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните
характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за
изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни
правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива
2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване,
но установени в друга държава-членка

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

Директива 2008/73/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година за опростяване на процедурите по
вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за
изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО,
89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО,
91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение
2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO
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2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
Директива 2008/117/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с
данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на
облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО

2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за
търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010

 2 0 0 9 / 1 /     7   2 0 0 9      
         2 0 0 5 / 6 4 /  
          
       ,    

2010/1/EU 2010 L 7 28/02/2010
Директива 2010/1/ЕС на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на приложения II, III и
IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в
Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010
Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 година относно предлагането на пазара
на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за
производство на плодове (преработена)

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

Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за
изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви
2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед
адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси

2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
Директива 2009/120/ЕО на Комисията от 14 септември 2009 година за изменение на Директива
2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за утвърждаване на кодекс на Общността
относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на лекарствените продукти за
модерна терапия

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (Деветнадесета
специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

2010/13/EU 2010 L 95 (no date)
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за
координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни
актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги
(Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

87/372/EEC 1987 L 196 09/05/2010
Council Directive 87/372/EEC of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the
coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in
the Community

2008/48/EC 2008 L 133 10/06/2010 Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно
договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета

2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа

2007/33/EC 2007 L 156 30/06/2010 Директива 2007/33/ЕО на Съвета от 11 юни 2007 година относно контрола на картофените
цистообразуващи нематоди и за отмяна на Директива 69/465/ЕИО

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 година за определяне на минимални правила
за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо

2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010

Директива 2009/74/ЕО на Комисията от 26 юни 2009 година за изменение на директиви
66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на ботаническите
наименования на растенията, научните наименования на други организми, както и за изменение
на някои приложения към директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО в светлината на
развитието на научното и техническото познание

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
Директива 2009/141/ЕО на Комисията от 23 ноември 2009 година за изменение на приложение I
към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и
Abrus precatorius L.
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2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010

Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за
определяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите, за
изменение и последваща отмяна на директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО,
84/491/ЕИО 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010
Директива 2009/113/ЕО на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на
моторни превозни средства

2010/66/EU 2010 L 275 01/10/2010
Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива
2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху
добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица,
неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Директива 2009/111/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за
изменение на директиви 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2007/64/ЕО по отношение на банки —
филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи
експозиции, надзорна уредба и управление при кризи

2010/6/EU 2010 L 37 01/11/2010
Директива 2010/6/ЕС на Комисията от 9 февруари 2010 година за изменение на приложение I
към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно живак, свободен
госипол, нитрити и Mowrah, Bassia, Madhuca

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за
създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с
енергопотреблението

2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно
някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на
движението на корабите и за информация

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за
изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно
финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010
Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за
изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски
услуги в Общността

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
държавния пристанищен контрол

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

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото
гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на
емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение
на спецификацията на горивото, използва но от плавателни съдове по вътрешните водни
пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО

2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010
Директива 2009/106/ЕО на Комисията от 14 август 2009 година за изменение на Директива
2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за
консумация от човека

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

Commission Directive 2009/145/EC of 26 November 2009 providing for certain derogations, for
acceptance of vegetable landraces and varieties which have been traditionally grown in particular
localities and regions and are threatened by genetic erosion and of vegetable varieties with no intrinsic
value for commercial crop production but developed for growing under particular conditions and for
marketing of seed of those landraces and varieties

DMI - 03/11/2021 29/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

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

Директива 2010/46/ЕС на Комисията от 2 юли 2010 година за изменение на директиви
2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на
минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и
минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и
зеленчукови видове

2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за
изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за
оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани
счетоводни отчети

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011
Директива 2009/69/ЕО на Съвета от 25 юни 2009 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на
данъци при внос

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 Директива 2009/143/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 година за изменение на Директива
2000/29/ЕО по отношение на делегирането на задачите за лабораторен анализ

2009/162/EU 2010 L 10 01/01/2011
Директива 2009/162/ЕС на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на различни
разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената
стойност

2010/12/EU 2010 L 50 01/01/2011
Директива 2010/12/ЕС на Съвета от 16 февруари 2010 година за изменение на директиви
92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към
промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО

2010/33/EU 2010 L 126 01/01/2011
Директива 2010/33/ЕС на Комисията от 21 май 2010 година за поправка на испанската версия на
Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти,
предназначени за консумация от човека

2010/88/EU 2010 L 326 01/01/2011
Директива 2010/88/ЕС на Съвета от 7 декември 2010 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка

2011/64/EU 2011 L 176 (no date) Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21 юни 2011 година относно структурата и ставките на
акциза върху обработен тютюн

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година
относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно
безопасността на детските играчки

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Директива 2009/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за
изменение на директиви 2001/82/ЕО и 2001/83/ЕО по отношение на изменения в условията на
разрешенията за пускане на пазара на лекарствени продукти

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година
относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за
разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти,
препродажба и замяна

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно
общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно
летищните такси

2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година
относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите
за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на
Директива 2000/46/ЕО

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

Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за
изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите
във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в
сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между
националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на
потребителите

2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за
създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации
с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с
общностно измерение (преработена)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Директива 2009/127/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за
изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди
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2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за
съответните дейности на морските администрации

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за
определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта
на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива
2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
спазването на изискванията за държавата на знамето

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива
85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО,
и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета

2010/36/EU 2010 L 162 29/06/2011
Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 година за изменение на Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за
безопасност на пътническите кораби

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011
Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за
опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в
Общността

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно
координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

2010/35/EU 2010 L 165 30/06/2011
Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно
транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО,
84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета

2010/43/EU 2010 L 176 30/06/2011
Директива 2010/43/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните
изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска и
съдържанието на споразумението между депозитар и управляващо дружество

2010/44/EU 2010 L 176 30/06/2011
Директива 2010/44/ЕС на Комисията от 1 юли 2010 година за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои разпоредби за
сливанията на фондове, структурите от типа главно—захранващо ПКИПЦК и процедурата за
уведомяване

2010/61/EU 2010 L 233 30/06/2011
Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 година за първоначално изменение с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

2011/17/EU 2011 L 71 30/06/2011
Директива 2011/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за отмяна
на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО,
76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията

2011/38/EU 2011 L 97 30/06/2011
Директива за изпълнение 2011/38/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на
приложение V към Директива 2004/33/ЕО по отношение на максималните стойности на pH за
тромбоцитни концентрати в края на срока на годност

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна
рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно
координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и
услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за
изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО

2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the
European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring
of water status

2010/59/EU 2010 L 225 15/09/2011
Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 година за изменение на Директива
2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на
държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на
храни и съставките на храни

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011
Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за
създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на
пестициди
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2010/60/EU 2010 L 228 30/11/2011
Директива 2010/60/ЕС на Комисията от 30 август 2010 година за предвиждане на някои
дерогации за търговията със смеси от семена от фуражни култури, предназначени за
съхранението на естествената околна среда

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година
относно работа чрез агенции за временна заетост

2009/161/EU 2009 L 338 18/12/2011
Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година за съставяне на трети списък
с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива
98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Директива 2009/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно
застраховката на корабособствениците за морски искове

2010/24/EU 2010 L 84 31/12/2011 Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при
събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

2011/37/EU 2011 L 85 31/12/2011
Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30 март 2011 година за изменение на приложение II към
Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба
превозни средства

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

Директива за изпълнение 2011/68/ЕС на Комисията от 1 юли 2011 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от
Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни
видове и зеленчукови видове

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012
Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година
относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни
средства на бензиностанции

2011/91/EU 2011 L 334 (no date)
Директива 2011/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година
относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която принадлежи
дадена храна

2011/96/EU 2011 L 345 18/01/2012 Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година относно общата система за данъчно
облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки

2011/92/EU 2012 L 26 (no date) Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

2010/40/EU 2010 L 207 27/02/2012
Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно
рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния
транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

2010/18/EU 2010 L 68 08/03/2012

Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 година за прилагане на ревизираното рамково
споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес
(BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия
(UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от
общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за
отмяна на Директива 96/34/ЕО

2011/15/EU 2011 L 49 16/03/2012
Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 година за изменение на Директива
2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за
контрол на движението на корабите и за информация

2012/4/EU 2012 L 50 04/04/2012
Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 година за изменение на Директива
2008/43/ЕО относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за
идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели

2010/65/EU 2010 L 283 19/05/2012
Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година
относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи
пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО

2012/1/EU 2012 L 4 31/05/2012
Директива за изпълнение 2012/1/ЕС на Комисията от 6 януари 2012 година за изменение на
приложение I към Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на условията, на които трябва
да отговаря зърнената култура Oryza sativa

2011/63/EU 2011 L 147 02/06/2012
Директива 2011/63/ЕС на Комисията от 1 юни 2011 година за изменение, с цел привеждане в
съответствие с техническия прогрес, на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива
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2010/79/EU 2010 L 304 10/06/2012
Директива 2010/79/ЕС на Комисията от 19 ноември 2010 година за привеждане в съответствие с
техническия прогрес на приложение III към Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета относно намаляването на емисиите на летливи органични съединения

2011/94/EU 2011 L 314 30/06/2012
Директива 2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на
превозни средства

2011/100/EU 2011 L 341 30/06/2012
Директива 2011/100/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Директива
98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно диагностичните медицински изделия
in vitro

2010/73/EU 2010 L 327 01/07/2012

Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за
изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато
публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за
изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по
отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на
регулиран пазар

2010/31/EU 2010 L 153 09/07/2012 Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно
енергийните характеристики на сградите

2010/84/EU 2010 L 348 21/07/2012
Директива 2010/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за
изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 2001/83/ЕО за
утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

2010/41/EU 2010 L 180 05/08/2012
Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за
прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в
качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

2010/53/EU 2010 L 207 27/08/2012 Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година относно
стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация

2012/8/EU 2012 L 64 30/09/2012

Директива за изпълнение 2012/8/ЕС на Комисията от 2 март 2012 година за изменение на
Директива 2003/90/ЕО относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва
да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои видове
сортове земеделски растителни видове

2010/63/EU 2010 L 276 10/11/2012 Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година
относно защитата на животните, използвани за научни цели

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за
изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на
директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и
рационализиране на докладите относно практическото прилагане

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 Директива на Съвета 2009/119/ЕО от 14 септември 2009 година за налагане на задължение на
държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти

2010/45/EU 2010 L 189 31/12/2012
Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за
фактуриране

2011/16/EU 2011 L 64 31/12/2012 Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно административното
сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО

2011/90/EU 2011 L 296 31/12/2012
Директива 2011/90/ЕС на Комисията от 14 ноември 2011 година за изменение на част II на
приложение I към Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са
предвидени допълнителни допускания за изчисляването на годишния процент на разходите

2011/62/EU 2011 L 174 02/01/2013
Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година за
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно
лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането
на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка

2011/65/EU 2011 L 174 02/01/2013
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно
ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване

2012/50/EU 2012 L 348 02/01/2013
Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба
на олово
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2012/51/EU 2012 L 348 02/01/2013
Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба
на кадмий

2010/75/EU 2010 L 334 07/01/2013
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година
относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването)

2012/7/EU 2012 L 64 20/01/2013
 2 0 1 2 / 7 /     2   2 0 1 2        
     I I I    I I    2 0 0 9 / 4 8 /  
         

2011/97/EU 2011 L 328 15/03/2013
Директива 2011/97/ЕС на Съвета от 5 декември 2011 година за изменение на Директива
1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за
отпадък

2011/7/EU 2011 L 48 16/03/2013 Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година
относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

2010/32/EU 2010 L 134 11/05/2013
Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 10 май 2010 година за прилагане на рамковото
споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването
и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU

2011/89/EU 2011 L 326 10/06/2013
Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за
изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на
допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат

2012/45/EU 2012 L 332 30/06/2013
Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в
съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

2013/12/EU 2013 L 141 (no date)
Директива 2013/12/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност поради
присъединяването на Република Хърватия

2013/13/EU 2013 L 141 01/07/2013 Директива 2013/13/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия

2013/15/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия

2013/16/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/16/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на обществените поръчки поради присъединяването на Република Хърватия

2013/17/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/17/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на околната среда поради присъединяването на Република Хърватия

2013/19/EU 2013 L 158 01/07/2013
Директива 2013/19/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на Директива 94/80/ЕО за
определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в
общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са
граждани, поради присъединяването на Република Хърватия

2013/20/EU 2013 L 158 01/07/2013
Директива 2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика поради
присъединяването на Хърватия

2013/22/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/22/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на транспортната политика поради присъединяването на Република Хърватия

2013/23/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/23/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на финансовите услуги поради присъединяването на Република Хърватия

2013/24/EU 2013 L 158 01/07/2013 Директива 2013/24/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на дружественото право поради присъединяването на Република Хърватия

2013/25/EU 2013 L 158 01/07/2013
Директива 2013/25/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в
областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради
присъединяването на Република Хърватия

2011/61/EU 2011 L 174 22/07/2013
Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви
2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010

2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013
Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на
Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни
отпадъци
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2013/28/EU 2013 L 135 22/08/2013
Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 година за изменение на приложение II към
Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба
превозни средства

2013/2/EU 2013 L 37 30/09/2013
Директива 2013/2/ЕС на Комисията от 7 февруари 2013 година за изменение на приложение I към
Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от
опаковки

2013/29/EU 2013 L 178 03/10/2013
Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
пиротехнически изделия (преработен текст)

2011/76/EU 2011 L 268 16/10/2013
Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за
изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили
за използване на определени инфраструктури

2011/24/EU 2011 L 88 25/10/2013 Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application
of patients’ rights in cross-border healthcare

2012/52/EU 2012 L 356 25/10/2013
Директива за изпълнение 2012/52/ЕС на Комисията от 20 декември 2012 година за определяне на
мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава
членка

2012/12/EU 2012 L 115 28/10/2013
Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за
изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни
продукти, предназначени за консумация от човека

2012/26/EU 2012 L 299 28/10/2013 Директива 2012/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за
изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност

2011/77/EU 2011 L 265 01/11/2013
Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за
изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни
права

2011/83/EU 2011 L 304 13/12/2013
Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година
относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива
1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на
Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2013/58/EU 2013 L 341 (no date)
Директива 2013/58/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за
изменение на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност II) по отношение на срока за нейното
транспониране, срока за нейното прилагане и датата на отмяна на някои директиви
(Платежоспособност I)

2012/36/EU 2012 L 321 31/12/2013
Директива 2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на
превозни средства

2012/37/EU 2012 L 325 31/12/2013

Директива за изпълнение 2012/37/ЕС на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на
някои приложения към директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на
условията, на които трябва да отговарят семената от Galega orientalis Lam., максималното тегло
на партидите семена от някои видове фуражни растения и големината на пробите от Sorghum
spp.

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

Директива за изпълнение 2012/44/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО относно установяването на мерки за прилагане на съответно
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни
видове и зеленчукови видове

2013/36/EU 2013 L 176 31/12/2013
Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно
достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния
надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива
2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО

2013/47/EU 2013 L 261 31/12/2013
Директива 2013/47/ЕС на Комисията от 2 октомври 2013 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на
превозни средства

DMI - 03/11/2021 36/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

2013/62/EU 2013 L 353 (no date)

Директива 2013/62/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Директива
2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено
между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на
занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с
държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската
конфедерация на профсъюзите (ETUC) във връзка с изменението на статуса на Майот по
отношение на Европейския съюз

2013/1/EU 2013 L 26 28/01/2014
Директива 2013/1/ЕС на Съвета от 20 декември 2012 година за изменение на Директива
93/109/ЕО по отношение на някои от условията и реда за упражняване на правото на граждани на
Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, да бъдат избирани в избори за
Европейски парламент

2012/18/EU 2012 L 197 14/02/2014
Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и
последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

2012/19/EU 2012 L 197 14/02/2014 Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

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

 2 0 1 3 / 1 0 /     1 9   2 0 1 3      
7 5 / 3 2 4 /          ,
   ,          
 ( )   1 2 7 2 / 2 0 0 8        
,        

2013/45/EU 2013 L 213 31/03/2014
Директива за изпълнение 2013/45/ЕС на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на
директиви 2002/55/ЕО и 2008/72/ЕО на Съвета и Директива 2009/145/ЕО на Комисията по
отношение на ботаническото наименование на домата

2012/25/EU 2012 L 275 10/04/2014
Директива за изпълнение 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 година за установяване на
информационните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи,
предназначени за трансплантация

2014/19/EU 2014 L 38 31/05/2014
Директива за изпълнение 2014/19/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за изменение на
приложение I към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането
в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното
разпространение в Общността

2012/27/EU 2012 L 315 05/06/2014
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година
относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за
отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО

2012/39/EU 2012 L 327 17/06/2014
Директива 2012/39/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива
2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и
клетки

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

Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от
Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни
видове и зеленчукови видове

2012/35/EU 2012 L 343 03/07/2014 Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за
изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица

2014/1/EU 2014 L 4 30/07/2014

Делегирана директива 2014/1/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за употреба
на олово в качеството на легиращ елемент в лагери и износващи се повърхности в медицинска
апаратура, изложена на йонизиращо лъчение

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

Делегирана директива 2014/2/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на кадмий във фосфорните покрития в усилвателите на рентгенови изображения
до 31 декември 2019 г. и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1
януари 2020 г.

DMI - 03/11/2021 37/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

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

Делегирана директива 2014/3/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на оловно-ацетатен маркер в стереотаксически рамки за глава, използвани при
компютърна томография (CT) и магнитно-резонансна томография (MRI), както и при
позициониращи системи на съоръжения за гама-терапия и адронна терапия

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

Делегирана директива 2014/4/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово за осигуряване на вакуумно плътни свързвания между алуминий и
стомана в усилвателите на рентгенови изображения

2014/5/EU 2014 L 4 30/07/2014

Делегирана директива 2014/5/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в припои за печатни платки, в покрития на изводи на електрически и
електронни елементи и покрития на печатни платки, в припои за свързване на проводници и
кабели, в припои за свързване на измервателни преобразуватели и датчици, които се използват
трайно при температури под – 20 °C при нормални условия на работа и съхранение

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

Делегирана директива 2014/6/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в повърхностните покрития на щифтови съединителни системи, за които
са необходими немагнитни съединители и които се използват дълготрайно при температури под
– 20 °C при съответните нормални условия на работа и съхранение

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

Делегирана директива 2014/7/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в припои, покрития на изводи на електрически и електронни елементи и
печатни платки, съединения на електрически проводници, екрани и затворени съединители, които
се използват: а) в магнитни полета, разположени в сферата с радиус 1 m около изоцентъра на
магнита в апаратура за магнитно-резонансна томография, включително измервателни уреди за
състоянието на пациента, предназначени да бъдат използвани в тази сфера, или б) в магнитни
полета на разстояние под 1 m от външните повърхности на циклотронни магнити, магнити за
транспортиране на снопове частици и за управление на посоката на снопове частици, използвани
при адронната терапия

2014/8/EU 2014 L 4 30/07/2014

Делегирана директива 2014/8/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в припои за монтиране на цифрови матрични детектори от кадмиев
телурид и кадмиев цинков телурид към печатни платки

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

Делегирана директива 2014/9/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово и кадмий, свързани с метални връзки, създаващи магнитни вериги в
детектори за магнитно-резонансни томографи (MRI), за квантови интерферометри със
свръхпроводимост (SQUID), за уреди за ядрено-магнитен резонанс (NMR), или за
масспектрометри, използващи преобразувание на Фурие (FTMS)

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

Делегирана директива 2014/10/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в сплави, представляващи свръхпроводящи или топлопроводящи
материали, използвани в студените глави на криогенни охладители, и/или в криогенно охлаждани
студени сонди, и/или в криогенно охлаждани системи за еквипотенциално свързване, съответно в
медицински апарати (категория 8), и/или в промишлени контролни и регулиращи прибори

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

Делегирана директива 2014/11/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на шествалентен хром в дозаторите на алкални метали, използвани за
изработването на фотокатоди за усилватели на рентгенови изображения до 31 декември 2019 г.,
както и в резервни части за рентгенови системи, пуснати на пазара в ЕС преди 1 януари 2020 г.

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

Делегирана директива 2014/12/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в припои за печатни платки за детектори и блокове за събиране на данни
на позитронно-емисионни томографи, интегрирани в апаратура за магнитно-резонансна
томография
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2014/13/EU 2014 L 4 30/07/2014

Делегирана директива 2014/13/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в припои за наситени печатни платки, използвани в мобилни медицински
апарати от класове IIa и IIб съгласно Директива 93/42/ЕИО, различни от преносимите
дефибрилатори за спешна помощ

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

Делегирана директива 2014/14/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение на употребата
на 3,5 mg живак/лампа в едноцокълни компактни луминесцентни лампи с общоосветително
предназначение и мощност под 30 W, имащи експлоатационен срок равен на или по-голям от
20000 часа

2014/15/EU 2014 L 4 30/07/2014

Делегирана директива 2014/15/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово, кадмий и шествалентен хром в повторно използвани резервни части,
произхождащи от медицински апарати, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г., и вложени в
изделия от категория 8, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г., при условие че повторната
употреба се извършва в рамките на одитируеми междуфирмени системи със затворен цикъл за
връщане на резервните части, както и че наличието на повторно използвани резервни части се
обявява на потребителя

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

Делегирана директива 2014/16/ЕС на Комисията от 18 октомври 2013 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово като активатор в луминесциращия прах на газоразрядни лампи,
използвани като лампи за екстракорпорална фотофореза и съдържащи луминофори от BSP
(BaSi2O5:Pb)

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 година за изпълнение на Споразумението,
сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и
Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова
конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО

2014/37/EU 2014 L 59 20/09/2014
Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 година за изменение на
Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани
и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства

2014/78/EU 2014 L 183 30/09/2014
Директива за изпълнение 2014/78/ЕС на Комисията от 17 юни 2014 година за изменение на
приложения I, II, III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу
въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу
тяхното разпространение в Общността

2014/83/EU 2014 L 186 30/09/2014
Директива за изпълнение 2014/83/ЕС на Комисията от 25 юни 2014 година за изменение на
приложения I, II, III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу
въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу
тяхното разпространение в Общността

2012/28/EU 2012 L 299 29/10/2014 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година
относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения

2013/38/EU 2013 L 218 21/11/2014 Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за
изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол

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

Директива 2013/14/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за
изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за
професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по отношение на предоверяването
на кредитни рейтинги

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

Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви
2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и
2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на
Съвета

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

Делегирана директива 2014/69/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от съответното ограничение
на употребата на олово в керамиката на диелектрика на кондензатори с номинално напрежение до
125 ~V или до 250 –V, използвани в промишлени контролни и регулиращи прибори
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2014/70/EU 2014 L 148 31/12/2014
Делегирана директива 2014/70/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в
микроканални плочи (МКП)

2014/71/EU 2014 L 148 31/12/2014
Делегирана директива 2014/71/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой в
интерфейс от разположени един върху друг елементи с голяма повърхност

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

Делегирана директива 2014/72/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в припой и
покрития за клеми за електрически и електронни компоненти и покрития за печатни платки,
използвани в модулите на запалването и други електрически и електронни системи за
управление на двигатели

2014/73/EU 2014 L 148 31/12/2014
Делегирана директива 2014/73/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в
платинирани платинени електроди, използвани за измервания на проводимостта

2014/74/EU 2014 L 148 31/12/2014

Делегирана директива 2014/74/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за олово в различни
от C-press съвместимите щифтови конекторни системи за промишлени прибори за контрол и
управление

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

Делегирана директива 2014/75/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак във
флуоресцентни лампи със студен катод (ФЛСК) за течнокристални екрани с подсветка, който не
превишава 5 mg на лампа, използвани в промишлените прибори за контрол и управление,
пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.

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

Делегирана директива 2014/76/ЕС на Комисията от 13 март 2014 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за живак в ръчно
изработени светещи газоразрядни тръби (РСГТ), използвани за светлинни надписи, декоративно
или архитектурно и специализирано осветление, и творби на изкуството от светлина

2013/61/EU 2013 L 353 01/01/2015
Директива 2013/61/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви
2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално
Майот

2014/68/EU 2014 L 189 28/02/2015
Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
съоръжения под налягане

2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015
Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година
относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност
(Платежоспособност II)

2013/54/EU 2013 L 329 31/03/2015
Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година
относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на
Морската трудова конвенция от 2006 г.

2014/51/EU 2014 L 153 31/03/2015

Директива 2014/51/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за
изменение на Директива 2003/71/ЕО, Директива 2009/138/ЕО, Регламент (ЕО) № 1060/2009,
Регламент (ЕО) № 1094/2010 и Регламент (ЕО) № 1095/2010 във връзка с правомощията на
Европейския надзорен орган (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване) и на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари)

2015/412/EU 2015 L 68 (no date)
Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за
изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават
или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия

2014/58/EU 2014 L 115 30/04/2015
Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията от 16 април 2014 година относно
създаването, съгласно Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на
система за проследяване на пиротехнически изделия

2015/413/EU 2015 L 68 06/05/2015
Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за
улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения,
свързани с безопасността по пътищата
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2014/27/EU 2014 L 65 01/06/2015

Директива 2014/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива
2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси

2014/77/EU 2014 L 170 11/06/2015
Директива 2014/77/ЕС на Комисията от 10 юни 2014 година за изменение на приложения I и II
към Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на
бензиновите и дизеловите горива

2012/34/EU 2012 L 343 16/06/2015 Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за
създаване на единно европейско железопътно пространство

2014/63/EU 2014 L 164 24/06/2015 Директива 2014/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда

2014/103/EU 2014 L 335 30/06/2015
Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 година за привеждане за трети път в
съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

2013/56/EU 2013 L 329 01/07/2015

Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за
изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и
акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на
преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в
електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно
съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията

2014/82/EU 2014 L 184 01/07/2015
Директива 2014/82/ЕС на Комисията от 24 юни 2014 година за изменение на Директива
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални
знания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство

2014/84/EU 2014 L 192 01/07/2015
Директива 2014/84/ЕС на Комисията от 30 юни 2014 година за изменение на допълнение А към
приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
безопасността на детските играчки по отношение на никела

2014/49/EU 2014 L 173 03/07/2015 Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно
схемите за гарантиране на депозити

2013/11/EU 2013 L 165 09/07/2015
Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за
алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) №
2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)

2013/30/EU 2013 L 78 19/07/2015
Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно
безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в крайбрежни води и за изменение на
Директива 2004/35/ЕО

2013/34/EU 2013 L 182 20/07/2015
Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно
годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на
някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета

2014/102/EU 2014 L 334 20/07/2015
Директива 2014/102/ЕС на Съвета от 7 ноември 2014 година за адаптиране на Директива
2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети,
консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия
поради присъединяването на Република Хърватия

2013/39/EU 2013 L 226 14/09/2015
Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година за
изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в
областта на политиката за водите

2015/1535/EU 2015 L 241 (no date)
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година
установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на информационното общество

2014/100/EU 2014 L 308 18/11/2015
Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 година за изменение на Директива
2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за
контрол на движението на корабите и за информация
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2013/50/EU 2013 L 294 26/11/2015

Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за
изменение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите,
чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, Директива 2003/71/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува, когато
публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и
Директива 2007/14/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на
определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО

2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 година за определяне на
изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества
във водата, предназначена за консумация от човека

2015/2060/EU 2015 L 301 (no date)
Директива (ЕС) 2015/2060 на Съвета от 10 ноември 2015 година за отмяна на Директива
2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени
плащания

2014/60/EU 2014 L 159 18/12/2015
Директива 2014/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава
членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст)

2014/79/EU 2014 L 182 21/12/2015
Директива 2014/79/ЕС на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на допълнение В към
приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
безопасността на детските играчки по отношение на TCEP, TCPP и TDCP

2014/81/EU 2014 L 183 21/12/2015
Директива 2014/81/ЕС на Комисията от 23 юни 2014 година за изменение на допълнение В към
приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
безопасността на детските играчки по отношение на бисфенол А

2013/63/EU 2013 L 341 31/12/2015
Директива за изпълнение 2013/63/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение
на приложения I и II към Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на минималните
условия, на които трябва да отговарят посадъчният материал от картофи и партидите с
посадъчен материал от картофи

2014/20/EU 2014 L 38 31/12/2015
Директива за изпълнение 2014/20/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне
на класове на Съюза за базов и сертифициран посадъчен материал от картофи и на
приложимите за тях условия и обозначения

2014/21/EU 2014 L 38 31/12/2015 Директива за изпълнение 2014/21/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 година за определяне
на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи

2014/85/EU 2014 L 194 31/12/2015
Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на
превозни средства

2014/86/EU 2014 L 219 31/12/2015
Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2011/96/ЕС
относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от
различни държави членки

2014/105/EU 2014 L 349 31/12/2015

Директива за изпълнение 2014/105/ЕС на Комисията от 4 декември 2014 година за изменение
на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от
Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове

2014/107/EU 2014 L 359 31/12/2015
Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на
данъчното облагане

2014/110/EU 2014 L 366 31/12/2015 Директива 2014/110/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Директива
2004/33/ЕО по отношение на критериите за временно отхвърляне на донори на алогенна кръв

2014/111/EU 2014 L 366 31/12/2015
Директива за изпълнение 2014/111/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение
на Директива 2009/15/ЕО във връзка с приемането от Международната морска организация
(ММО) на някои кодекси и свързаните с тях изменения в някои конвенции и протоколи

2015/121/EU 2015 L 21 31/12/2015
Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета от 27 януари 2015 година за изменение на Директива
2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни
дружества от различни държави членки

2014/61/EU 2014 L 155 01/01/2016
Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно
мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи
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2013/53/EU 2013 L 354 18/01/2016
Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година
относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на
Директива 94/25/ЕО

2013/55/EU 2013 L 354 18/01/2016
Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за
изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации
и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством
Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

2015/573/EU 2015 L 94 31/01/2016

Делегирана директива (ЕС) 2015/573 на Комисията от 30 януари 2015 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за използване на олово в поливинилхлоридни сензори в медицински уреди за ин
витро диагностика

2015/574/EU 2015 L 94 31/01/2016

Делегирана директива (ЕС) 2015/574 на Комисията от 30 януари 2015 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за
употребата на живак с приложение в системи за интраваскуларно ултразвуково образно
изследване

2015/254/EU 2015 L 43 29/02/2016
Директива (ЕС) 2015/254 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2015 година за
отмяна на Директива 93/5/ЕИО на Съвета за подпомагане на Комисията и сътрудничество на
държавите членки при научното проучване на въпроси, свързани с храните

2014/91/EU 2014 L 257 18/03/2016

Директива 2014/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за
изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за
възнагражденията и санкциите

2014/17/EU 2014 L 60 21/03/2016
Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година
относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на
директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010

2014/26/EU 2014 L 84 10/04/2016
Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година
относно колективното управление на авторското право и сродните му права и
многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване
онлайн на вътрешния пазар

2014/23/EU 2014 L 94 18/04/2016 Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
възлагане на договори за концесия

2014/24/EU 2014 L 94 18/04/2016 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

2014/25/EU 2014 L 94 18/04/2016
Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година
относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на
водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива
2004/17/ЕО

2014/28/EU 2014 L 96 19/04/2016
ректива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор
на взривните вещества за граждански цели (преработен текст)

2014/29/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на
пазара на обикновените съдове под налягане

2014/30/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната
съвместимост (преработен текст)

2014/31/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на
везни с неавтоматично действие

2014/32/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
средства за измерване (преработен текст)

2014/33/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и
предпазни устройства за асансьори
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2014/34/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите
за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (преработен
текст)

2014/35/EU 2014 L 96 19/04/2016
Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението

2015/13/EU 2015 L 3 19/04/2016
Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на Комисията от 31 октомври 2014 година за изменение на
приложение III към Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на обхвата на разхода на водомерите

2014/99/EU 2014 L 304 12/05/2016
Директива 2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II
на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на
бензиностанции

2014/40/EU 2014 L 127 20/05/2016
Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за
сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите
членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях
изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО

2014/101/EU 2014 L 311 20/05/2016
Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на
Общността в областта на политиката за водите

2014/109/EU 2014 L 360 20/05/2016
Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на
приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез
установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се
използват за тютюневите изделия

2014/54/EU 2014 L 128 21/05/2016
Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно
мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста
на свободното движение на работници

2016/802/EU 2016 L 132 (no date) Директива (ЕС) 2016/802 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива

2014/53/EU 2014 L 153 12/06/2016
Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за
хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на
пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

2014/56/EU 2014 L 158 17/06/2016
Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за
изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети

2014/67/EU 2014 L 159 18/06/2016

Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в
рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно
административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар
(Регламент за ИСВП)

2015/1168/EU 2015 L 188 30/06/2016

Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1168 на Комисията от 15 юли 2015 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от
Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на
минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и
на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и
зеленчукови видове

2015/1955/EU 2015 L 284 30/06/2016
Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1955 на Комисията от 29 октомври 2015 година за
изменение на приложения I и II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със
семена от зърнени култури

2013/35/EU 2013 L 179 01/07/2016

Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална
директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на
Директива 2004/40/ЕО

2016/882/EU 2016 L 146 01/07/2016 Директива (ЕС) 2016/882 на Комисията от 1 юни 2016 година за изменение на Директива
2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на езиковите изисквания

2015/2392/EU 2015 L 332 03/07/2016
Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на
посочения регламент
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2014/80/EU 2014 L 182 11/07/2016
Директива 2014/80/ЕС на Комисията от 20 юни 2014 година за изменение на приложение II към
Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опазване на подземните
води от замърсяване и влошаване на състоянието им

2015/1127/EU 2015 L 184 31/07/2016
Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от 10 юли 2015 година за изменение на приложение II
към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за
отмяна на определени директиви

2016/856/EU 2016 L 142 01/08/2016
Директива (ЕС) 2016/856 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
срока на задължението за прилагане на минималната стандартна данъчна ставка

2014/89/EU 2014 L 257 18/09/2016 Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за
установяване на рамка за морско пространствено планиране

2014/90/EU 2014 L 257 18/09/2016 Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно
морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета

2014/92/EU 2014 L 257 18/09/2016
Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно
съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и
достъпа до платежни сметки за основни операции

2015/565/EU 2015 L 93 29/10/2016
Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива
2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и
клетки

2015/566/EU 2015 L 93 29/10/2016
Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива
2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните
стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки

2014/94/EU 2014 L 307 18/11/2016 Директива 2014/94/EC на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за
разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

2016/774/EU 2016 L 128 19/11/2016
Директива (ЕС) 2016/774 на Комисията от 18 май 2016 година за изменение на приложение II
към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от
употреба превозни средства

2015/720/EU 2015 L 115 27/11/2016
Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за
изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки
пластмасови торбички за пазаруване

2014/95/EU 2014 L 330 06/12/2016
Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за
изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова
информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и
групи

2015/2203/EU 2015 L 314 22/12/2016
Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година
относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с казеините и
казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на
Съвета

2014/96/EU 2014 L 298 31/12/2016
Директива за изпълнение 2014/96/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 година относно
изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал от
овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, попадащи
в обхвата на Директива 2008/90/ЕО

2014/97/EU 2014 L 298 31/12/2016
Директива за изпълнение 2014/97/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 година за прилагане на
Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на регистрацията на доставчиците и на
сортовете, както и на общ списък на сортовете

2014/98/EU 2014 L 298 31/12/2016

Директива за изпълнение 2014/98/ЕС на Комисията от 15 октомври 2014 година за прилагане на
Директива 2008/90/ЕО на Съвета по отношение на специфичните изисквания за родовете и
видовете овощни растения, посочени в приложение I към нея, специфичните изисквания, които
да бъдат изпълнени от доставчиците, както и подробни правила относно официалните
инспекции

2014/112/EU 2014 L 367 31/12/2016

Директива на Съвета 2014/112/ЕС от 19 декември 2014 година за прилагане на Европейското
споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на
вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU),
Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на
работниците от транспорта (ETF)

2015/863/EU 2015 L 137 31/12/2016
Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на
приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на списъка на ограничените вещества
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2015/1480/EU 2015 L 226 31/12/2016

Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015 година за изменение на няколко
приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на
данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на
атмосферния въздух

2015/2376/EU 2015 L 332 31/12/2016
Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на
данъчното облагане

2016/11/EU 2016 L 3 31/12/2016
Директива за изпълнение (ЕС) 2016/11 на Комисията от 5 януари 2016 година за изменение на
приложение II към Директива 2002/57/ЕО на Съвета относно търговията със семена от
маслодайни и влакнодайни култури

2015/653/EU 2015 L 107 01/01/2017
Директива (ЕС) 2015/653 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на
превозни средства

2016/2284/EU 2016 L 344 15/02/2017
Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година
за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на
Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО

2016/585/EU 2016 L 101 28/02/2017

Делегирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с
цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия,
шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното
ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или
обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи

2016/317/EU 2016 L 60 31/03/2017
Директива за изпълнение (ЕС) 2016/317 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на
директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и 2002/57/ЕО на
Съвета по отношение на официалния етикет на опаковките със семена

2015/652/EU 2015 L 107 21/04/2017
Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за
изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива

2016/1028/EU 2016 L 168 30/04/2017

Делегирана директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от
ограничението за използване на олово в припои за електрически връзки със сензори за
измерване на температурата в някои устройства

2016/1029/EU 2016 L 168 30/04/2017

Делегирана директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за
кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в
промишлените прибори за контрол и управление

2015/719/EU 2015 L 115 07/05/2017
Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за
изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в
националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на
територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

2014/52/EU 2014 L 124 16/05/2017
Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за
изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и
частни проекти върху околната среда

2014/45/EU 2014 L 127 20/05/2017
Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни
средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО

2014/46/EU 2014 L 127 20/05/2017
Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за
изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на
превозни средства

2014/47/EU 2014 L 127 20/05/2017
Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно
крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се
движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО

2015/2115/EU 2015 L 306 24/05/2017
Директива (ЕС) 2015/2115 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел
приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на
допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала формамид
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2015/2116/EU 2015 L 306 24/05/2017

Директива (ЕС) 2015/2116 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел
приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на
допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала
бензизотиазолинон

2016/881/EU 2016 L 146 04/06/2017
Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на
данъчното облагане

2015/849/EU 2015 L 141 26/06/2017

Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за
предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията

2016/1914/EU 2016 L 296 30/06/2017

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914 на Комисията от 31 октомври 2016 година за
изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове

2016/2309/EU 2016 L 345 30/06/2017
Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти
път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

2016/844/EU 2016 L 141 01/07/2017
Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите
за пътническите кораби

2016/1034/EU 2016 L 175 01/07/2017 Директива (ЕС) 2016/1034 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 година за
изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

2014/65/EU 2014 L 173 03/07/2017
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно
пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива
2011/61/ЕС

2017/593/EU 2017 L 87 03/07/2017

Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 година за допълване на
Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на
финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за
управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на
такси, комисиони или други парични или непарични облаги

2017/1132/EU 2017 L 169 (no date) Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година
относно някои аспекти на дружественото право

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017
Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива
2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените
инсталации

2015/1513/EU 2015 L 239 10/09/2017
Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година
за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и
за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници

2015/1794/EU 2015 L 263 10/10/2017
Директива (ЕС) 2015/1794 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година за
изменение на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО и 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и на директиви 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО на Съвета относно морските лица

2015/1787/EU 2015 L 260 27/10/2017
Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на
приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите,
предназначени за консумация от човека

2015/2117/EU 2015 L 306 24/11/2017

Директива (ЕС) 2015/2117 на Комисията от 23 ноември 2015 година за изменение, с цел
приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на
допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикалите
хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон, както поотделно, така и в съотношение 3:1

2016/2037/EU 2016 L 314 12/12/2017

 ( )  2 0 1 6 / 2 0 3 7     2 1   2 0 1 6     
 7 5 / 3 2 4 /          
           
( )   1 2 7 2 / 2 0 0 8         ,
      

DMI - 03/11/2021 48/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

2015/2193/EU 2015 L 313 19/12/2017
Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година
за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни
горивни инсталации

2016/2109/EU 2016 L 327 31/12/2017
Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 на Комисията от 1 декември 2016 година за
изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на
ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth

2016/2258/EU 2016 L 342 31/12/2017
Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с
изпирането на пари

2017/1279/EU 2017 L 184 31/12/2017
Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279 на Комисията от 14 юли 2017 година за изменение на
приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу
въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу
тяхното разпространение в Общността

2015/2302/EU 2015 L 326 01/01/2018
Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година
относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета

2016/1106/EU 2016 L 183 01/01/2018
Директива (ЕС) 2016/1106 на Комисията от 7 юли 2016 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на
превозни средства

2015/2366/EU 2015 L 337 13/01/2018
Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година
за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО,
2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни
норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо
лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом,
97/43/Евратом и 2003/122/Евратом

2016/1214/EU 2016 L 199 15/02/2018
Директива (ЕС) 2016/1214 на Комисията от 25 юли 2016 година за изменение на Директива
2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни
центрове

2018/411/EU 2018 L 76 (no date)
Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за
изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на
мерките за транспониране от страна на държавите членки

2017/1572/EU 2017 L 238 (no date)
Директива (ЕС) 2017/1572 на Комисията от 15 септември 2017 година за допълнение на
Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на принципите и
насоките за добра производствена практика при лекарствените продукти за хуманна употреба

2017/1920/EU 2017 L 271 31/03/2018
Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1920 на Комисията от 19 октомври 2017 година за
изменение на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на
движението на семена от Solanum tuberosum L. с произход от Съюза

2015/637/EU 2015 L 106 01/05/2018
Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно мерките за координация и
сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в
трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО...............................

2016/1148/EU 2016 L 194 09/05/2018
Директива (EС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година
относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в
Съюза

2014/50/EU 2014 L 128 21/05/2018
Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно
минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между
държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни
пенсионни права

2017/2096/EU 2017 L 299 06/06/2018
Директива (ЕС) 2017/2096 на Комисията от 15 ноември 2017 година за изменение на
приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства

2016/943/EU 2016 L 157 09/06/2018
Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно
защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното
незаконно придобиване, използване и разкриване

2016/97/EU 2016 L 26 01/07/2018 Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година
относно разпространението на застрахователни продукти (преработен текст)
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2018/217/EU 2018 L 42 03/07/2018
Директива (ЕС) 2018/217 на Комисията от 31 януари 2018 година за изменение на Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни
товари, състоящо се в адаптиране на раздел I.1 от нейното приложение I към
научно-техническия прогрес

2017/1009/EU 2017 L 153 06/07/2018

Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничението
за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла, използвани за еталонни
отразители

2017/1010/EU 2017 L 153 06/07/2018
Делегирана директива (ЕС) 2017/1010 на Комисията от 13 март 2017 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението
за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за някои компресори с хладилен агент

2017/1011/EU 2017 L 153 06/07/2018
Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за
употребата на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката

2017/164/EU 2017 L 27 21/08/2018
Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти
списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива
98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на
Комисията

2018/100/EU 2018 L 17 31/08/2018

Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 година за изменение
на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове

2018/912/EU 2018 L 162 01/09/2018
Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка

2016/2102/EU 2016 L 327 23/09/2018
Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година
относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от
обществения сектор

2018/484/EU 2018 L 81 30/09/2018
Директива за изпълнение (ЕС) 2018/484 на Комисията от 21 март 2018 година за изменение на
Директива 93/49/ЕИО по отношение на изискванията, които трябва да са изпълнени за
посадъчния материал на някои родове и видове Palmae във връзка с Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)

2016/1629/EU 2016 L 252 07/10/2018
Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година
за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни
пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО

2018/970/EU 2018 L 174 07/10/2018
Делегирана директива (ЕС) 2018/970 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на
приложения II, III и V към Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища

2017/1564/EU 2017 L 242 11/10/2018

Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година
относно определени позволени видове използване на определени произведения и други
обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с
нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали,
и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на
авторското право и сродните му права в информационното общество

2017/738/EU 2017 L 110 28/10/2018
Директива (EС) 2017/738 на Съвета от 27 март 2017 година за изменение с цел адаптирането
му към техническия прогрес на приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на оловото

2017/774/EU 2017 L 115 04/11/2018
Директива (ЕС) 2017/774 на Комисията от 3 май 2017 година за изменение, с цел приемане на
специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В
към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол

2016/1855/EU 2016 L 284 09/11/2018
Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 година за изменение на Директива
2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на
държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на
храни и съставките на храни
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2017/1975/EU 2017 L 281 20/11/2018

Делегирана директива (ЕС) 2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от
ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейни
системи

2017/898/EU 2017 L 138 25/11/2018
Директива (ЕС) 2017/898 на Комисията от 24 май 2017 година за изменение, с цел приемане на
специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В
към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
безопасността на детските играчки, по отношение на веществото бисфенол А

2018/1695/EU 2018 L 282 (no date)

Директива (ЕС) 2018/1695 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с
доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за
бързо реагиране срещу измамите с ДДС

2018/1713/EU 2018 L 286 (no date)
Директива (ЕС) 2018/1713 на Съвета от 6 ноември 2018 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги,
вестници и периодични издания

2016/2370/EU 2016 L 352 25/12/2018
Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година
за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни
услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура

2017/2399/EU 2017 L 345 29/12/2018
Директива (ЕС) 2017/2399 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година
за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени
дългови инструменти при несъстоятелност

2015/996/EU 2015 L 168 31/12/2018
Директива (ЕС) 2015/996 на Комисията от 19 май 2015 година за установяване на общи методи
за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета

2016/1065/EU 2016 L 177 31/12/2018 Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери

2017/2455/EU 2017 L 348 31/12/2018
Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка
върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби
на стоки

2018/1027/EU 2018 L 184 31/12/2018 Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1027 на Комисията от 19 юли 2018 година за изменение на
Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на разстоянията на изолиране за Sorghum spp.

2018/1028/EU 2018 L 184 31/12/2018
Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1028 на Комисията от 19 юли 2018 година за поправка на
Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета
във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x
boucheanum Kunth

2016/2341/EU 2016 L 354 13/01/2019
Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година
относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване
(ИППО)

2015/2436/EU 2015 L 336 14/01/2019 Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година
за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

2018/2057/EU 2018 L 329 (no date)
Директива (ЕС) 2018/2057 на Съвета от 20 декември 2018 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и
услуги на стойност над определен праг

2014/55/EU 2014 L 133 17/04/2019 Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно
електронното фактуриране при обществените поръчки

2017/2102/EU 2017 L 305 12/06/2019
Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година
за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени
опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

2017/1852/EU 2017 L 265 30/06/2019 Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за
разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз

2018/736/EU 2018 L 123 30/06/2019

Делегирана директива (ЕС) 2018/736 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
за някои електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъклен или керамичен
материал
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2018/737/EU 2018 L 123 30/06/2019

Делегирана директива (ЕС) 2018/737 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в припой за запояване към машинно обработените
дискови кондензатори за монтаж в проходни отвори и многослойните керамични кондензатори
на основата на планарна матрица

2018/738/EU 2018 L 123 30/06/2019

Делегирана директива (ЕС) 2018/738 на Комисията от 27 февруари 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в тример-потенциометри на основата на
металокерамика (кермет)

2018/739/EU 2018 L 123 30/06/2019
Делегирана директива (ЕС) 2018/739 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за стомана

2018/740/EU 2018 L 123 30/06/2019
Делегирана директива (ЕС) 2018/740 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на алуминия

2018/741/EU 2018 L 123 30/06/2019
Делегирана директива (ЕС) 2018/741 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово като легиращ елемент за сплави на медта

2018/742/EU 2018 L 123 30/06/2019
Делегирана директива (ЕС) 2018/742 на Комисията от 1 март 2018 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от
ограничението за употребата на олово в припой за висока температура на топене

2018/1846/EU 2018 L 299 30/06/2019
Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 година за изменение на
приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес

2018/933/EU 2018 L 162 21/07/2019
Директива (ЕС) 2018/933 на Комисията от 29 юни 2018 година за поправка на текста на немски
език на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства
за управление на превозни средства

2019/178/EU 2019 L 33 21/07/2019

Делегирана директива (ЕС) 2019/178 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел адаптиране към научно-техническия напредък, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за
употребата на олово в лагери и втулки, използвани в определено извънпътно оборудване за
професионална употреба

2019/114/EU 2019 L 23 31/08/2019

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/114 на Комисията от 24 януари 2019 година за изменение
на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на
член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета, по
отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от
изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове

2019/523/EU 2019 L 86 31/08/2019
Директива за изпълнение (ЕС) 2019/523 на Комисията от 21 март 2019 година за изменение на
приложения I—V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу
въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу
тяхното разпространение в Общността

2019/782/EU 2019 L 127 05/09/2019
Директива (ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 година за изменение на Директива
2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на
хармонизирани показатели за риска

2018/350/EU 2018 L 67 29/09/2019
Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива
2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за
околната среда от генетично модифицирани организми

2018/410/EU 2018 L 76 09/10/2019
Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на
емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814

2018/1581/EU 2018 L 263 19/10/2019
Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за
изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на
задълженията по отношение на запасите
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2018/725/EU 2018 L 122 17/11/2019
Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията от 16 май 2018 година за изменение, с цел адаптиране
към техническия прогрес, на част III, точка 13 от Приложение II към Директива 2009/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение
на хром(VI)

2017/2108/EU 2017 L 315 21/12/2019
Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година
за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за
пътническите кораби

2017/2109/EU 2017 L 315 21/12/2019

Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година
за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават
на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на
държавите членки на Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или
напускащи пристанищата на държавите членки

2017/2110/EU 2017 L 315 21/12/2019
Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година
за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и
високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на
Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

2016/1164/EU 2016 L 193 31/12/2019 Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу
практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар

2017/952/EU 2017 L 144 31/12/2019
Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива (ЕС)
2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти,
включващи трети държави

2018/822/EU 2018 L 139 31/12/2019
Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на
данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености

2018/1910/EU 2018 L 311 31/12/2019
Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила
от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между
държавите членки

2019/475/EU 2019 L 83 31/12/2019
Директива (ЕС) 2019/475 на Съвета от 18 февруари 2019 година за изменение на директиви
2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община Кампионе д'Италия и на
италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния
обхват на Директива 2008/118/ЕО

2018/843/EU 2018 L 156 10/01/2020
Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на
директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС

2017/2398/EU 2017 L 345 17/01/2020
Директива (ЕС) 2017/2398 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година
за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани
с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

2019/68/EU 2019 L 15 17/01/2020
Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне
на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни
компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и
притежаването на оръжие

2019/69/EU 2019 L 15 17/01/2020
Директива за изпълнение (ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 година за определяне
на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива
91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие 

2018/131/EU 2018 L 22 16/02/2020

Директива (ЕС) 2018/131 на Съвета от 23 януари 2018 година за изпълнение на
Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската
общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) за изменение
на Директива 2009/13/ЕО в съответствие с измененията от 2014 г. на Морската трудова
конвенция от 2006 г., одобрени от Международната конференция на труда на 11 юни 2014 г. 

2019/692/EU 2019 L 117 24/02/2020
Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за
изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен
газ

2019/169/EU 2019 L 33 29/02/2020
Делегирана директива (ЕС) 2019/169 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в керамичен диелектрик на определени кондензатори
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2019/170/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/170 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в керамични диелектрични материали на основата на
оловен титанат цирконат, използвани в определени кондензатори

2019/171/EU 2019 L 33 29/02/2020
Делегирана директива (ЕС) 2019/171 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на кадмий и съединенията му в електрически контакти

2019/172/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/172 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в припои за създаване на надеждна електрическа
връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални
схеми от типа flip chip (с обърнат монтаж на кристала в корпуса)

2019/173/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/173 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово и кадмий в печатарски мастила за нанасяне на
емайлови покрития върху стъкла

2019/174/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/174 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово, съдържащо се в кристално стъкло съгласно
определението в Директива 69/493/ЕИО

2019/175/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/175 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на оловен оксид в стъклоприпоя, използван за направата на
прозоречни модули за определени газоразрядни тръби за лазери

2019/176/EU 2019 L 33 29/02/2020
Делегирана директива (ЕС) 2019/176 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в покритието на определени диоди

2019/177/EU 2019 L 33 29/02/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/177 на Комисията от 16 ноември 2018 година за изменение, с
цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за
употребата на олово като активатор в луминесцентния прах на газоразрядни лампи,
съдържащи луминофори

2018/844/EU 2018 L 156 10/03/2020
Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и
Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

2019/1813/EU 2019 L 278 31/03/2020

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1813 на Комисията от 29 октомври 2019 година за
изменение на Директива за изпълнение 2014/96/ЕС относно изискванията за етикетирането,
запечатването и опаковането на посадъчен материал от овощни растения и на овощни
растения, предназначени за производство на плодове, попадащи в обхвата на Директива
2008/90/ЕО, по отношение на цвета на етикета за сертифицираните категории посадъчен
материал и овощни растения и съдържанието на документа на доставчика

2020/362/EU 2020 L 167 05/04/2020

Делегирана директива (ЕС) 2020/362 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение
на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства по отношение на освобождаването на употребата на
шествалентен хром като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна
стомана на абсорбционни хладилници в самоходни каравани

2020/363/EU 2020 L 67 05/04/2020
Делегирана директива (ЕС) 2020/363 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение
на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
излезлите от употреба превозни средства по отношение на някои освобождавания за олово и
оловни съединения в компоненти

2019/1845/EU 2019 L 283 30/04/2020

Делегирана директива (ЕС) 2019/1845 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат в някои гумени компоненти,
използвани в уредбите на двигателите
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2019/1846/EU 2019 L 283 30/04/2020
Делегирана директива (ЕС) 2019/1846 на Комисията от 8 август 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в припой, използван в някои двигатели с горене

2019/1258/EU 2019 L 196 13/05/2020
Директива (ЕС) 2019/1258 на Комисията от 23 юли 2019 година за изменение с цел адаптиране
към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение
на определенията на основните единици в системата SI

2018/645/EU 2018 L 112 23/05/2020
Директива (ЕС) 2018/645 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година за
изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение
на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива
2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

2020/700/EU 2020 L 165 (no date)
Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 година за
изменение на директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 по отношение на удължаването на
срока за тяхното транспониране

2019/1985/EU 2019 L 308 31/05/2020

Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 на Комисията от 28 ноември 2019 година за
изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане
съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО
на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат
обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове
земеделски растителни видове и зеленчукови видове

2020/177/EU 2020 L 41 31/05/2020

Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 година за
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО и
2002/57/ЕО на Съвета, директиви 93/49/ЕИО и 93/61/ЕИО и директиви за изпълнение
2014/21/ЕС и 2014/98/ЕС на Комисията по отношение на вредителите по растенията върху
семена и друг растителен репродуктивен материал

2020/876/EU 2020 L 204 (no date)
Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС във връзка със спешната необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и
обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19

2019/990/EU 2019 L 160 30/06/2020
Директива за изпълнение (ЕС) 2019/990 на Комисията от 17 юни 2019 година за изменение на
списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2002/55/ЕО на
Съвета, в приложение II към Директива 2008/72/ЕО на Съвета и в приложението към Директива
93/61/ЕИО на Комисията

2019/2177/EU 2019 L 334 30/06/2020

Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година
за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на
застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС
относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на
тероризма

2020/432/EU 2020 L 88 30/06/2020
Директива за изпълнение (ЕС) 2020/432 на Комисията от 23 март 2020 година за изменение на
Директива 2002/55/ЕО на Съвета във връзка с определението за зеленчукови култури и
списъка на родовете и видовете в член 2, параграф 1, буква б)

2018/849/EU 2018 L 150 05/07/2020
Директива (ЕС) 2018/849 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства,
2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС
относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

2018/850/EU 2018 L 150 05/07/2020 Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци

2018/851/EU 2018 L 150 05/07/2020 Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

2018/852/EU 2018 L 150 05/07/2020 Директива (ЕС) 2018/852 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за
изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

2018/957/EU 2018 L 173 30/07/2020
Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за
изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на
предоставянето на услуги

2018/958/EU 2018 L 173 30/07/2020 Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година
относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии

2020/364/EU 2020 L 67 31/08/2020
Делегирана директива (ЕС) 2020/364 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на кадмий в някои устойчиви на лъчение тръби за видеокамери
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2017/828/EU 2017 L 132 03/09/2020
Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за
изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната
ангажираност на акционерите

2018/1808/EU 2018 L 303 19/09/2020

Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година
за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в
закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни
услуги), предвид променящите се пазарни условия

2018/2002/EU 2018 L 328 25/10/2020 Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година
за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

2016/797/EU 2016 L 138 31/10/2020 Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

2016/798/EU 2016 L 138 31/10/2020 Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година
относно безопасността на железопътния транспорт

2020/612/EU 2020 L 141 01/11/2020
Директива (ЕС) 2020/612 на Комисията от 4 май 2020 година за изменение на Директива
2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на
превозни средства

2020/739/EU 2020 L 175 24/11/2020
Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията от 3 юни 2020 година за изменение на приложение III
към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването
на SARS-CoV-2 в списъка на биологичните агенти, за които е известно, че заразяват хората, и
за изменение на Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията

2020/2020/EU 2020 L 419 (no date)
Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември 2020 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на временни мерки във връзка с данъка върху добавената
стойност, приложим за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика
на COVID-19 в отговор на пандемията от COVID-19

2018/1972/EU 2018 L 321 21/12/2020 Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за
установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) 

2019/878/EU 2019 L 150 28/12/2020
Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за
изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите
холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и
правомощия и мерките за запазване на капитала

2019/879/EU 2019 L 150 28/12/2020
Директива (ЕС) 2019/879 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за
изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за поемане на загуби и
рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и на Директива
98/26/ЕО

2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020
Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно
общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива
2012/27/ЕС

2020/1756/EU 2020 L 396 31/12/2020
Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия

2019/1/EU 2019 L 11 04/02/2021
Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за
предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат
по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на
вътрешния пазар

2019/130/EU 2019 L 30 20/02/2021
Директива (ЕС) 2019/130 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с
експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

2020/360/EU 2020 L 67 31/03/2021

Делегирана директива (ЕС) 2020/360 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в платинирани платинени електроди, използвани за
някои измервания на проводимостта

2020/361/EU 2020 L 67 31/03/2021

Делегирана директива (ЕС) 2020/361 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на шествалентен хром като антикорозионна добавка в
охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници
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2020/365/EU 2020 L 67 31/03/2021

Делегирана директива (ЕС) 2020/365 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово в припой и покрития за клеми, използвани в някои
ръчно преносими двигатели с вътрешно горене

2020/366/EU 2020 L 67 31/03/2021

Делегирана директива (ЕС) 2020/366 на Комисията от 17 декември 2019 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на олово като термичен стабилизатор в поливинилхлорид,
използван в някои медицински уреди за инвитро диагностика за анализ на кръв и други телесни
течности и газове

2021/555/EU 2021 L 115 (no date) Директива (ЕС) 2021/555 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 година
относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

2019/633/EU 2019 L 111 01/05/2021
Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година
относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във
веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти

2020/1504/EU 2020 L 347 10/05/2021 Директива (ЕС) 2020/1504 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за
изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

2019/1922/EU 2019 L 298 19/05/2021
Директива (ЕС) 2019/1922 на Комисията от 18 ноември 2019 година за изменение, с цел
адаптиране към техническия прогрес, на част III, точка 13 от приложение II към Директива
2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските
играчки, по отношение на алуминий

2019/1831/EU 2019 L 279 20/05/2021
Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети
списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива
98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията

2019/1929/EU 2019 L 299 20/05/2021
Директива (ЕС) 2019/1929 на Комисията от 19 ноември 2019 година за изменение на
допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в някои
детски играчки, по отношение на формалдехида

2019/789/EU 2019 L 130 07/06/2021

Директива (ЕС) 2019/789 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за
установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му
права, приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за
препредаването на телевизионни и радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на
Съвета

2019/790/EU 2019 L 130 07/06/2021
Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година
относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на
директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО

2019/2034/EU 2019 L 314 26/06/2021
Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година
относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на
директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС

2019/883/EU 2019 L 151 28/06/2021
Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година
относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за
изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО

2013/64/EU 2013 L 353 30/06/2021
Директива 2013/64/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви
91/271/ЕИО и 1999/74/ЕО на Съвета и на директиви 2000/60/ЕО, 2006/7/ЕО, 2006/25/ЕО и
2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на
Майот по отношение на Европейския съюз

2018/2001/EU 2018 L 328 30/06/2021 Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година
за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

2019/1995/EU 2019 L 310 30/06/2021
Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на
стоки и някои вътрешни доставки на стоки

2020/1833/EU 2020 L 408 30/06/2021
Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение
на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на
адаптирането към научно-техническия прогрес

2019/770/EU 2019 L 136 01/07/2021 Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за
някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги
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2019/771/EU 2019 L 136 01/07/2021
Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за
някои аспекти на договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394
и на Директива 2009/22/ЕО и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО

2019/904/EU 2019 L 155 03/07/2021 Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

2019/2162/EU 2019 L 328 08/07/2021
Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година
относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на
директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС

2019/983/EU 2019 L 164 11/07/2021
Директива (ЕС) 2019/983 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с
експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (текст от значение за ЕИП)

2019/1023/EU 2019 L 172 17/07/2021

Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за
осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по
преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на
Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността)

2019/1024/EU 2019 L 172 17/07/2021 Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година
относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор

2019/1151/EU 2019 L 186 01/08/2021
Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и
процеси в областта на дружественото право

2019/1159/EU 2019 L 188 02/08/2021
Директива (ЕС) 2019/1159 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските
лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО относно взаимното признаване на свидетелства за
морски лица, издадени от държавите членки

2019/1160/EU 2019 L 188 02/08/2021
Директива (ЕС) 2019/1160 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС по отношение на трансграничната
дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране

2019/1161/EU 2019 L 188 02/08/2021
Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни
превозни средства

2021/1047/EU 2021 L 225 30/09/2021
Делегирана директива (ЕС) 2021/1047 на Комисията от 5 март 2021 година за изменение на
Директива № 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
актуализирането на списъка на свързаните с отбраната продукти в съответствие с
актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз от 17 февруари 2020 г.

2019/520/EU 2019 L 91 19/10/2021
Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година за
оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на
трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза

2021/647/EU 2021 L 133 31/10/2021

Делегирана директива (ЕС) 2021/647 на Комисията от 15 януари 2021 година за изменение, с
цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение III към
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване
от ограничението за употребата на някои съединения на оловото и шествалентния хром в
електрически и електронни възпламенители на взривни вещества за гражданска
(професионална) употреба

2019/1832/EU 2019 L 279 20/11/2021
Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на
приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически
адаптации

2019/1833/EU 2019 L 279 20/11/2021
Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на
приложения I, III, V и VI към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във
връзка с адаптации от чисто техническо естество

2019/1834/EU 2019 L 279 20/11/2021
Директива (ЕС) 2019/1834 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на
приложения II и IV към Директива 92/29/ЕИО на Съвета във връзка с адаптации от чисто
техническо естество

2019/2161/EU 2019 L 328 28/11/2021
Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година
за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и
2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и
модернизирането на правилата за защита на потребителите в Съюза
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2021/338/EU 2021 L 68 28/11/2021

Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година
за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на
информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви
2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните
посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19

2019/1936/EU 2019 L 305 17/12/2021
Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година
за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните
инфраструктури

2019/1937/EU 2016 L 305 17/12/2021 Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година
относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза

2020/262/EU 2020 L 58 31/12/2021 Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия
режим на облагане с акциз (преработен текст)

2020/367/EU 2020 L 67 31/12/2021
Директива (ЕС) 2020/367 на Комисията от 4 март 2020 година за изменение на приложение III
към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда

2020/1151/EU 2020 L 256 31/12/2021 Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива
92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

2021/746/EU 2021 L 160 31/12/2021
Директива за изпълнение (ЕС) 2021/746 на Комисията от 6 май 2021 година за изменение на
директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои
сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове, и за изменение на Директива
2003/90/ЕО по отношение на някои ботанически наименования на растения

2021/1159/EU 2021 L 250 31/12/2021
Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор
на пандемията от COVID-19

2021/1226/EU 2021 L 269 31/12/2021
Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 на Комисията от 21 декември 2020 година за изменение,
с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към
Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи
за оценка на шума

2019/997/EU 2019 L 163 01/01/2022 Директива (EС) 2019/997 на Съвета от 18 юни 2019 година за временния документ за пътуване
на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС

2017/2397/EU 2017 L 345 17/01/2022
Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година
относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за
отмяна на директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета

2020/12/EU 2020 L 6 17/01/2022
Делегирана Директива (ЕС) 2020/12 на Комисията от 2 август 2019 година за допълване на
Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практическите изпити, за
одобряването на тренажори и за здравословна годност

2021/415/EU 2021 L 81 31/01/2022
Директива за изпълнение (ЕС) 2021/415 на Комисията от 8 март 2021 година за изменение на
директиви 66/401/ЕИО и 66/402/ЕИО на Съвета с оглед адаптирането на таксономичните групи
и наименования на някои видове семена и плевели към развитието на научно-техническите
познания

2021/1206/EU 2021 L 261 31/01/2022
Делегирана директива (ЕС) 2021/1206 на Комисията от 30 април 2021 година за изменение на
приложение III към Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно
морското оборудване по отношение на приложимия стандарт за лабораториите, използвани от
органите за оценяване на съответствието на морско оборудване

2020/1057/EU 2020 L 249 02/02/2022

Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за
определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС
за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на
Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) №
1024/2012

2019/882/EU 2019 L 151 28/06/2022 Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за
изискванията за достъпност на продукти и услуги

2019/2235/EU 2019 L 336 30/06/2022
Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива
2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните
дейности в рамките на Съюза

DMI - 03/11/2021 59/61

Директиви за единния пазар, приети към 01.11.2021 г. – сортирани по краен срок за транспониране



N° OJ Transposition
delay BG

2021/884/EU 2021 L 194 30/06/2022

Делегирана директива (ЕС) 2021/884 на Комисията от 8 март 2021 година за изменение, с цел
привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива
2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на
освобождаването за употребата на живак в електрически ротационни съединители за
интраваскуларно ултразвуково образно изследване

2020/2088/EU 2020 L 423 04/07/2022
Директива (ЕС) 2020/2088 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на
приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на етикетирането на алергенните аромати в детските играчки

2020/2089/EU 2020 L 423 04/07/2022
Директива (ЕС) 2020/2089 на Комисията от 11 декември 2020 година за изменение на
приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на забраната за алергенни аромати в детските играчки

2021/1270/EU 2021 L 277 31/07/2022
Делегирана директива (ЕС) 2021/1270 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на
Директива 2010/43/ЕС по отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на
устойчивост, които трябва да бъдат взимани предвид при предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

2019/1152/EU 2019 L 186 01/08/2022 Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за
прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

2019/1158/EU 2019 L 188 02/08/2022
Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година
относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата,
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета

2021/1269/EU 2021 L 277 21/08/2022
Делегирана директива (ЕС) 2021/1269 на Комисията от 21 април 2021 година за изменение на
Делегирана директива (ЕС) 2017/593 по отношение на включването на факторите на
устойчивост към задълженията във връзка с управлението на продуктите

2021/971/EU 2021 L 214 31/08/2022

Директива за изпълнение (ЕС) 2021/971 на Комисията от 16 юни 2021 година за изменение на
приложение I към Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от фуражни
култури, на приложение I към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена
от зърнени култури, на приложение I към Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно търговията
със семена от цвекло, на приложение I към Директива 2002/55/ЕО на Съвета относно
търговията със семена от зеленчукови култури и на приложение I към Директива 2002/57/ЕО на
Съвета относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури по отношение на
използването на биохимични и молекулярни техники

2021/1716/EU 2021 L 342 27/09/2022
Делегирана директива (ЕС) 2021/1716 на Комисията от 29 юни 2021 година за изменение на
Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на промените в
определянето на категориите превозни средства, произтичащи от изменения в
законодателството за одобряване на типа

2021/1717/EU 2021 L 342 27/09/2022

Делегирана директива (ЕС) 2021/1717 на Комисията от 9 юли 2021 година за изменение на
Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
актуализирането на някои определения на категориите превозни средства и добавянето на
eCall към списъка на елементите за проверка, методите, причините за неизправност и оценката
на неизправностите в приложения I и III към посочената директива

2021/903/EU 2021 L 197 04/12/2022
Директива (ЕС) 2021/903 на Комисията от 3 юни 2021 година за изменение на Директива №
2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични гранични
стойности за анилин в някои детски играчки

2020/1828/EU 2020 L 409 25/12/2022
Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година
относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за
отмяна на Директива 2009/22/ЕО

2021/514/EU 2021 L 104 31/12/2022 Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 година за изменение на Директива
2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

2020/2184/EU 2020 L 435 12/01/2023 Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година
относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена)

2019/2121/EU 2019 L 321 31/01/2023
Директива (ЕС) 2019/2121 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година
за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания,
сливания и разделяния

2021/1187/EU 2021 L 258 10/08/2023
Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година
относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на
трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

2020/284/EU 2020 L 62 31/12/2023
Регламент (ЕС) 2020/283 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Регламент
(ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с
цел борба с измамите с ДДС
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2020/285/EU 2020 L 62 31/12/2024

Директива (EС) 2020/285 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
специалния режим за малките предприятия и Регламент (ЕС) № 904/2010 относно
административното сътрудничество и обмена на информация за целите на наблюдението на
правилното прилагане на специалния режим за малките предприятия
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