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66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 A Tanács irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 A Tanács irányelve (1966. június 14.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról

68/297/EEC 1968 L 175 (no date) A Tanács irányelve (1968. július 19.) a haszongépjárművek tüzelőanyag-tartályában lévő tüzelőanyag
vámmentes beengedésére vonatkozó rendelkezések egységesítéséről

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 A Tanács irányelve (1968. április 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 A Tanács irányelve (1969. február 18.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i
tanácsi irányelv módosításáról

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 A Tanács irányelve (1969. február 18.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966.
június 14-i tanácsi irányelv módosításáról

69/463/EEC 1969 L 320 (no date) A Tanács 69/463/EGK harmadik irányelve (1969. december 9.) a tagállamok forgalmi adókra vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adó bevezetése a tagállamokban

71/162/EEC 1971 L 87 01/07/1970
A Tanács irányelve (1971. március 30.) a cukorrépa-vetőmag, a takarmánynövény-vetőmagok, a
gabonavetőmagok és a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i, az olaj- és rostnövények
vetőmagjának forgalmazásáról szóló 1969. június 30-i, valamint a zöldségvetőmag forgalmazásáról
szóló 1970. szeptember 29-i irányelv módosításáról

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 A Tanács irányelve (1969. december 15.) a kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971 A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és
kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 A Tanács irányelve (1971. március 22.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 1968.
április 9-i irányelv módosításáról

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

A Tanács irányelve (1972. július 20.) a cukorrépa-vetőmag, a takarmánynövény-vetőmagok, a
gabonavetőmagok, a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i irányelvek, az olaj- és
rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 1969. június 30-i irányelv, valamint a
zöldségvetőmag forgalmazásáról és a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 1970.
szeptember 29-i irányelv módosításáról

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

A Tanács irányelve (1972. december 6.) a cukorrépa-vetőmag, a takarmánynövény-vetőmagok, a
gabonavetőmagok, a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i irányelvek, az olaj- és
rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 1969. június 30-i irányelv, valamint a
zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló, illetve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről
szóló 1970. szeptember 29-i irányelvek módosításáról

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

A Tanács irányelve (1973. december 11.) a cukorrépa-vetőmag, a takarmánynövény-vetőmagok, a
gabonavetőmagok és a vetőburgonya forgalmazásáról szóló 1966. június 14-i irányelvek; az olaj- és
rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 1969. június 30-i irányelv; valamint a
zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló, illetve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről
szóló 1970. szeptember 29-i irányelvek módosításáról (73/438/EGK)

73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
A Bizottság 73/350/EGK irányelve (1973. november 7.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és
kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK tanácsi
irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
A Tanács irányelve (1974. június 4.) a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre,
kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek
hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre
vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
A Tanács irányelve (1974. június 4.) a toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával foglalkozó
önálló vállalkozók és közvetítők tevékenységével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási
szabadság megvalósításáról

73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975 A Tanács irányelve (1973. november 19.) a drótkötelek, láncok és horgok tanúsítására és jelölésére
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
A Tanács 75/444/EGKirányelve (1975. június 26.) a cukorrépa-vetőmag, a
takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, a vetőburgonya, valamint az olaj- és rostnövények
vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK, 66/403/EGK és
69/208/EGK irányelvek módosításáról

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 A Tanács irányelve (1974. december 19.) a mérőedényként használt palackokra vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről
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74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 A Tanács 74/648/EGK irányelve (1974. december 9.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok
forgalmazásáról szóló 68/193/EGK irányelv módosításáról

75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 A Tanács irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről

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

A Tanács irányelve (1977. december 19.) a répavetőmag forgalmazásáról szóló 66/400/EGK, a
takarmánynövény-vetőmag forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, a gabonavetőmag forgalmazásáról
szóló 66/402/EGK, a szőlő vegetatív szaporítóanyagának forgalmazásáról szóló 68/193/EGK, az olaj-
és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 69/208/EGK, a zöldségvetőmag forgalmazásáról
szóló 70/458/EGK, valamint a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló 70/457/EGK
irányelv módosításáról

78/692/EEC 1978 L 236 01/07/1977
A Tanács irányelve (1978. július 25.) a cukorrépa-vetőmag, a takarmánynövény-vetőmagok, a
gabonavetőmagok, a vetőburgonya, a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok, az olaj- és rostnövények
vetőmagjának és a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló 66/400/EGK, 66/401/EGK, 66/402/EGK,
66/403/EGK, 68/193/EGK, 69/208/EGK és 70/458/EGK irányelvek módosításáról

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
A Tanács irányelve (1978. december 5.) a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok és az
olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK
irányelvek módosításáról

79/692/EEC 1979 L 205 01/07/1977
A Tanács irányelve (1979. július 24.) a takarmánynövény-vetőmag forgalmazásáról szóló 66/401/EGK,
a gabonavetőmag forgalmazásáról szóló 66/402/EGK, a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló
70/458/EGK és a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló 70/457/EGK irányelv
módosításáról

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977 A Tanács irányelve (1976. január 20.) az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján
történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978 A Bizottság első irányelve (1977. szeptember 28.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról
szóló 68/193/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 A Tanács irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges
gyakorlásának elősegítéséről

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
A Tanács irányelve (1978. január 30.) a vinilklorid monomert tartalmazó és élelmiszerekkel
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről

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 A Bizottság első irányelve (1978. április 18.) a takarmánynövény-vetőmag forgalmazásáról szóló
66/401/EGK irányelv mellékleteinek módosításáról

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 A Bizottság első irányelve (1978. április 18.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK
tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
A Bizottság irányelve (1979. június 27.) a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok, az olaj-
és rostnövények vetőmagjának és a zöldségvetőmag forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK,
69/208/EGK és 70/458/EGK tanácsi irányelvek módosításáról

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 A Bizottság irányelve (1980. július 17.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló
66/401/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
A Bizottság irányelve (1981. február 16.) a takarmánynövény-vetőmagok, a gabonavetőmagok és az
olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 66/401/EGK, 66/402/EGK és 69/208/EGK
tanácsi irányelv mellékleteinek, valamint a 78/386/EGK és 78/388/EGK irányelv módosításáról

79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 A Bizottság első irányelve (1979. július 26.) az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajták
vizsgálatára szolgáló közösségi vizsgálati módszerek megállapításáról

79/1067/EEC 1979 L 327 16/06/1981
A Bizottság első irányelve (1979. november 13.) az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy
teljesen dehidratált tartós tejtermékek vizsgálatára szolgáló közösségi elemzési módszerek
megállapításáról

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981 A Tanács irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 A Tanács irányelve (1977. július 25.) a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról 77/486/EGK
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81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
A Bizottság irányelve (1981. április 13.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és
kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/157/EGK tanácsi
irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

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 A Bizottság első irányelve (1980. december 22.) a kozmetikai termékek összetételének ellenőrzéséhez
szükséges vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

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 A Tanács irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról

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

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
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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

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
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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

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

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)
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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

91/680/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

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
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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

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

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
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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)

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
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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)

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

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 A Bizottság 98/15/EK irányelve (1998. február 27.) a 91/271/EGK tanácsi irányelvnek az I.
mellékletében meghatározott egyes követelményekre tekintettel történő módosításáról

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

98/79/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
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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

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
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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

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

2001/83/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

1999/74/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
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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

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
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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

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)
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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

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) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi
gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról (Egységes szerkezetbe foglalt változat)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi
gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő
alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről (Egységes szerkezetbe foglalt változat)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) A Bizottság 2004/29/EK irányelve (2004. március 4.) a szőlőfajták vizsgálata során alkalmazott
jellemzők és minimális feltételek meghatározásáról

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
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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
A Bizottság 2004/31/EK irányelve (2004. március 17.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének
módosításáról

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
A Tanács 2004/74/EK irányelve (2004. április 29.) a 2003/96/EK irányelvnek az energiatermékek és a
villamos energia vonatkozásában egyes tagállamok részére az ideiglenes adómentesség vagy
kedvezményes adómérték alkalmazásának lehetősége tekintetében történő módosításáról

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
A Tanács 2004/75/EK irányelve (2004. április 29.) a 2003/96/EK irányelvnek az energiatermékek és a
villamos energia vonatkozásában Ciprus részére az ideiglenes adómentesség vagy a kedvezményes
adómérték alkalmazásának lehetősége tekintetében történő módo

2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
A Tanács 2004/76/EK irányelve (2004. április 29.) a 2003/49/EK irányelvnek a különböző tagállambeli
társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszerének alkalmazására
vonatkozó átmeneti időszakoknak egyes tagállamok általi alkalmazási lehetősége tekintetében történő
módosításáról

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)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő
anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik
egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes
szerkezetbe foglalt változat)

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
A Bizottság 2004/70/EK irányelve (2004. április 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv módosításáról

2004/84/EC 2004 L 219 (no date) A Tanács 2004/84/EK irányelve (2004. június 10.) az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről,
zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről szóló 2001/113/EK irányelv módosításáról

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 A Bizottság 2004/55/EK irányelve (2004. április 20.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról
szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról
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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
A Bizottság 2004/105/EK irányelve (2004. október 15.) a 2000/29/EK tanácsi irányelvben felsorolt,
harmadik országokból származó növényeket, növényi termékeket és egyéb árukat kísérő hivatalos
növény-egészségügyi bizonyítványok és újrakivitelhez szükséges növény-egészségügyi
bizonyítványok mintáinak meghatározásáról

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

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
A Bizottság 2004/33/EK irányelve (2004. március 22.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az emberi vérre és vérkomponensekre vonatkozó egyes technikai követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról

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
A Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének
módosításáról

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
A Tanács 2005/15/EK irányelve (2005. február 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének módosításáról

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, a
85/611/EGK, a 91/675/EGK, a 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, a
98/78/EK, a 2000/12/EK, a 2001/34/EK, a 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása
érdekében történő módosításáról 
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2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
A Bizottság 2005/16/EK irányelve (2005. március 2.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének módosításáról

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 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
A Tanács 2004/117/EK irányelve (2004. december 22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a
2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a
harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi
gyógyszerek tekintetében történő módosításáról

2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról

2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek
egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása
során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv
módosításáról

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Az európai parlament és a tanács 2004/101/EK irányelve (2004. október 27.) az üvegházhatású gázok
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK
irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításáról

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
A Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítása
ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazításáról 

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. december 14.) a nyilvános
páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez
kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/88/EK irányelve (2005. december 14.) a kültéri használatra
tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló
2000/14/EK irányelv módosításáról 

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/41/EK irányelve (2004. április 21.) az emberi fogyasztásra
szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó
élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül
helyezéséről, valamint a 89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi
határozat módosításáról

2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
A Bizottság 2005/28/EK irányelve (2005. április 8.) a helyes klinikai gyakorlat elveinek és részletes
iránymutatásainak megállapításáról az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerkészítmények,
valamint az ilyen termékek gyártási vagy behozatali engedélyezésének tekintetében 

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)
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2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006 A Bizottság 2005/8/EK irányelve (2005. január 27.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról
szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról 

2006/1/EC 2006 L 33 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1/EK irányelve ( 2006. január 18. ) a gépjárművezető nélkül
bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (kodifikált változat)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
A Bizottság 2006/14/EK irányelve ( 2006. február 6. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
A Bizottság 2005/12/EK irányelve (2005. február 18.) a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges
stabilitási követelményekről szóló 2003/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II.
mellékletének módosításáról

2006/11/EC 2006 L 164 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve ( 2006. február 15. ) a Közösség vízi
környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről (Kodifikált változat)

2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006
A Bizottság 2005/91/EK irányelve (2005. december 16.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők
és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló
2003/90/EK irányelv módosításáról 

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és
sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és
elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok
érvényesítéséről

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról,
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a
72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/54/EK irányelve (2004. április 29.) a transzeurópai
közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
A Bizottság 77/2005/EK irányelve (2005. november 11.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv V. mellékletének módosításáról

2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
A Bizottság 2006/35/EK irányelve (2006. március 24.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módos

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 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról

2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
A Bizottság 2005/31/EK irányelve (2005. április 29.) a 84/500/EGK tanácsi irányelvnek az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő kerámiatárgyakra vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozat és azok vizsgálati módszerének teljesítményjellemzői tekintetében történő módosításáról

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) A Bizottság 2006/47/EK irányelve ( 2006. május 23. ) a gabonavetőmagokban az Avena fatua
előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról (kodifikált szöveg)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006 A Bizottság 2005/43/EK irányelve (2005. június 23.) a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról
szóló 68/193/EGK irányelv mellékleteinek módosításáról

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
A Bizottság 2005/61/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos szövődmények és súlyos káros
események bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról
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2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
A Bizottság 2005/62/EK irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó közösségi szabványok
és előírások tekintetében történő végrehajtásáról

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

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
A Bizottság 2006/17/EK irányelve ( 2006. február 8. ) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára vonatkozó egyes
technikai követelmények vonatkozásában történő végrehajtásáról

2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
A Bizottság 2006/13/EK irányelve ( 2006. február 3. ) a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinok
és dioxinjellegű PCB-k tekintetében történő módosításáról

2006/79/EC 2006 L 286 (no date) A Tanács 2006/79/EK irányelve ( 2006. október 5. ) a harmadik országokból származó nem
kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalának adómentességéről (kodifikált változat)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve ( 2005. október 26. ) a gépjárművek
újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő
típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
A Bizottság 2005/86/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kamfeklór
tekintetében történő módosításáról 

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
A Bizottság 2005/87/EK irányelve (2005. december 5.) a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének ólom, fluor és
kadmium tekintetében történő módosításáról 

2006/125/EC 2006 L 339 (no date) A Bizottság 2006/125/EK irányelve ( 2006. december 5. ) a csecsemők és a kisgyermekek számára
készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről (kodifikált változat)

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 A Bizottság 2006/55/EK irányelve ( 2006. június 12. ) a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének
a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
A Tanács 2006/138/EK irányelve ( 2006. december 19. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes
elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóra vonatkozó
rendelkezések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

2006/80/EC 2006 L 362 01/01/2007 A Bizottság 2006/80/EK irányelve ( 2006. október 23. ) Bulgária és Románia csatlakozása
következtében az energiaágazat területére vonatkozó egyes irányelvek kiigazításáról

2006/82/EC 2006 L 362 01/01/2007
A Bizottság 2006/82/EK irányelve ( 2006. október 23. ) Bulgária és Románia csatlakozása
következtében az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló 91/321/EGK irányelv
és a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló 1999/21/EK irányelv kiigazításáról

2006/83/EC 2006 L 362 01/01/2007
A Bizottság 2006/83/EK irányelve ( 2006. október 23. ) Bulgária és Románia csatlakozása
következtében az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények
nyilvántartásáról szóló 2002/4/EK irányelv kiigazításáról

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/96/EK irányelve (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/97/EK irányelve (2006. november 20.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/98/EK irányelve (2006. november 20.) az adózás területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/99/EK irányelve (2006. november 20.) a vállalati jog területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról
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2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/100/EK irányelve (2006. november 20.) a személyek szabad mozgása területén
elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása tekintetében történő kiigazításáról

2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
A Tanács 2006/101/EK irányelve (2006. november 20.) a szolgáltatások nyújtásának szabadsága
területén elfogadott 73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007 A Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
A Tanács 2006/105/EK irányelve (2006. november 20.) a környezetvédelem területén elfogadott
73/239/EGK, 74/557/EGK és 2002/83/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására
tekintettel történő kiigazításáról

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
A Tanács 2006/106/EK irányelve (2006. november 20.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon
történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK irányelvnek
Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

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

A Tanács 2006/107/EK irányelve (2006. november 20.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfagyasztott
élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/108/EGK irányelvnek, valamint
az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek Bulgária és Románia
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a nemzetközi polgári
repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete
hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról (kodifikált változat)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a bérleti jogról és a
haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos
jogokról (kodifikált változat)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a szerzői jog és
egyes szomszédos jogok védelmi idejéről (kodifikált változat)

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról

2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
A Bizottság 2006/73/EK irányelve ( 2006. augusztus 10. ) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az
irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti
levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007 A Bizottság 50/2005/EK irányelve (2005. augusztus 11.) a csípő-, térd- és vállízületi protézisek
újraosztályozásáról az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv keretén belül 

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
A Tanács 2005/24/EK irányelve (2005. március 14.) a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta
tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok
tekintetében történő módosításáról

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a hajók által okozott
szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve ( 2006. március 15. ) a közúti szállításra
vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk
megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007 A Bizottság 2006/37/EK irányelve (2006. március 30.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv II. mellékletének bizonyos anyagok felvétele tekintetében történő módosításáról 
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2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti
vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a
84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (Irányelv a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról)

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/24/EK irányelve ( 2007. május 23. ) az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó
korlátozások megszüntetéséről és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéseknek
képviseleteken vagy fióktelepeken keresztül eljáró ajánlattevők számára történő odaítéléséről szóló
71/304/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/65/EK irányelve ( 2005. október 26. ) a kikötővédelem
fokozásáról

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
A Bizottság 2006/124/EK irányelve ( 2006. december 5. ) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és
-ültetési anyagok forgalmazásáról szóló 92/33/EGK tanácsi irányelv és a zöldségvetőmagok
forgalmazásáról szóló 2002/55/EK tanácsi irányelv módosításáról

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007
A Bizottság 2006/127/EK irányelve ( 2006. december 7. ) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe veendő
tulajdonságok és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási
intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

2007/42/EC 2007 L 172 (no date) A Bizottság 2007/42/EK irányelve ( 2007. június 29. ) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő regenerált cellulózfilmből készült anyagokról és tárgyakról (kodifikált változat)

2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
A Bizottság 2006/15/EK irányelve ( 2006. február 7. ) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a
javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK,
valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007
A Bizottság 2006/86/EK irányelve ( 2006. október 24. ) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események
bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására,
tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
A Bizottság 2006/130/EK irányelve (2006. december 11.) a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek bizonyos, élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítmények
vénykötelezettség alóli mentesítésére alkalmazandó kritériumok megállapítása tekintetében történő
végrehajtásáról 

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
A Bizottság 2006/77/EK irányelve ( 2006. szeptember 29. ) a 2002/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv I. mellékletének a takarmányban előforduló szerves klórvegyületek legnagyobb
szintjeinek tekintetében történő módosításáról

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai
képesítések elismeréséről

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi belvízi
közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
A Bizottság 2007/41/EK irányelve ( 2007. június 28. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007
A Bizottság 2007/48/EK irányelve (2007. július 26.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők
és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló
2003/90/EK irányelv módosításáról

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007
A Bizottság 2007/49/EK Irányelve (2007. július 26.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők
és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések
meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

2006/114/EC 2006 L 376 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a megtévesztő és
összehasonlító reklámról (kodifikált változat)

2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007
A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód
elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása
tekintetében történő végrehajtásáról
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2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
A Tanács 2006/69/EK irányelve ( 2006. július 24. ) a 77/388/EGK irányelvnek a hozzáadottérték-adó
kivetésére vonatkozó eljárás egyszerűsítése, illetve az adókijátszás vagy adókikerülés
megakadályozására szolgáló egyes intézkedések tekintetében történő módosításáról, valamint egyes,
eltéréseket biztosító határozatok hatályon kívül helyezéséről

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 A Tanács 2006/112/EK irányelve ( 2006. november 28. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve ( 2006. május 17. ) a gépjárművek
légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2008/2/EC 2008 L 24 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/2/EK irányelve (2008. január 15.) a kerekes mezőgazdasági
vagy erdészeti traktorok látómezőjéről és szélvédőtörlőiről (kodifikált változat)

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
A Bizottság 2007/14/EK irányelve (2007. március 8.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok
kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról
szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok
megállapításáról

2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK irányelve (2008. március 11.) az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/21/EK irányelve (2008. március 11.) az európai biztosítási és
foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/22/EK irányelve (2008. március 11.) a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási
hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/25/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi
konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő
felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása
tekintetében történő módosításáról

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/27/EK irányelve (2008. március 11.) a géntechnológiával
módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/28/EK irányelve (2008. március 11.) az energiafelhasználó
termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint
a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK irányelv módosításáról szóló 2005/32/EK
irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő
módosításáról

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/29/EK irányelve (2008. március 11.) az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/30/EK irányelve (2008. március 11.) az éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelvnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/32/EK irányelve (2008. március 11.) a vízpolitika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/33/EK irányelve (2008. március 11.) az elhasználódott
járművekről szóló 2000/53/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása
tekintetében történő módosításáról

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
A Bizottság 2007/16/EK irányelve (2007. március 19.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó
kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások
pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról 
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2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/21/EK irányelve ( 2006. március 15. ) az
ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv
módosításáról

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/38/EK irányelve ( 2006. május 17. ) a nehéz
tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv
módosításáról

2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve ( 2006. május 17. ) az éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve ( 2006. május 17. ) a gépekről és a 95/16/EK
irányelv módosításáról (átdolgozás)

2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
A Bizottság 2007/34/EK irányelve ( 2007. június 14. ) a gépjárművek megengedett zajszintjére és
kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való
hozzáigazítása céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében
szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy
tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy
annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó
feltételek megállapításáról (kodifikált változat)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/54/EK irányelve (2008. június 17.) a veszélyes áruk közúti
szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra
ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) A Bizottság 2008/63/EK irányelve (2008. június 20.) a távközlési végberendezések piacán folyó
versenyről (kodifikált változat)

2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
A Tanács 2005/47/EK irányelve (2005. július 18.) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai
Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon
átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes
szempontjairól szóló megállapodásról

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/38/EK irányelve (2007. július 11.) a Közösségben
nyilvántartásba vett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve ( 2006. július 5. ) a férfiak és nők közötti
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő
megvalósításáról (átdolgozott szöveg)

2008/72/EC 2008 L 205 (no date) A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési
anyagok forgalmazásáról (kodifikált változat)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008 A Tanács 2007/61/EK irányelve (2007. szeptember 26.) az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben
vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló 2001/114/EK irányelv módosításáról

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
A Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési
intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosításáról

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve ( 2006. június 14. ) a meghatározott jogi
formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves
beszámolóról szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és
konszolidált éves beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről 

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/45/EK irányelve (2007. szeptember 5.) az előrecsomagolt
termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról, a 75/106/EGK és a
80/232/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/211/EGK tanácsi irányelv
módosításáról
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2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
A Bizottság 2008/83/EK irányelve (2008. augusztus 13.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének
alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők
és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések
meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

2008/94/EC 2008 L 283 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) a munkáltató
fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált változat)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008 A Tanács 2007/74/EK irányelve (2007. december 20.) a harmadik országokból beutazó személyek
által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/106/EK irányelve (2008. november 19.) a tengerészek
képzésének minimumszintjéről (átdolgozás)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 A Tanács 2006/117/Euratom irányelve ( 2006. november 20. ) a radioaktív hulladékok és a kiégett
fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 A Bizottság 2007/72/EK irányelve (2007. december 13.) a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega
orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 A Tanács 2008/7/EK irányelve (2008. február 12.) a tőkeemelést terhelő közvetett adókról

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/13/EK irányelve (2008. március 11.) az
állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
A Bizottság 2008/109/EK irányelve (2008. november 28.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 A Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás
teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK irányelve (2008. november 19.) az egyes hormon-
vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő
felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról

2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/103/EK irányelve (2008. november 19.) az elemekről és
akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek
az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala tekintetében történő módosításáról

2009/148/EC 2009 L 330 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/148/EK irányelve (2009. november 30.) a munkájuk során
azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
A Bizottság 2008/124/EK irányelve (2008. december 18.) a meghatározott takarmány-, olaj- és
rostnövényfajok vetőmag-forgalmazásának a hivatalosan „elit vetőmag” vagy „minősített vetőmag”
minősítést kapott vetőmagra való korlátozásáról (kodifikált változat)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a felszín alatti vizek
szennyezés és állapotromlás elleni védelméről

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat)

2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról (kodifikált változat)

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
A Bizottság 2009/7/EK irányelve (2009. február 10.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., IV. és V. mellékletének
módosításáról

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009 A Bizottság 2008/76/EK irányelve (2008. július 25.) a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
A Bizottság 2008/43/EK irányelve (2008. április 4.) a polgári felhasználású robbanóanyagok
azonosítási és nyomon követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő
létrehozásáról

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve ( 2007. március 14. ) az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról
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2009/34/EC 2009 L 106 (no date) Az európai parlament és a tanács 2009/34/EK irányelve (2009. április 23.) a mérőműszerekre és a
metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről (Átdolgozás)

2009/35/EC 2009 L 109 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/357/EK határozata (2009. április 22.) a tagállamokban
javasolt, a közlekedésre vonatkozó egyes törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
tekintetében előzetes vizsgálatra és konzultációra szolgáló eljárásról (kodifikált változat)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok
jogi védelméről (kodifikált változat)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) A Tanács 2009/47/EK irányelve (2009. május 5.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó
kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak
fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás
elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK
irányelv módosításáról

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/41/EK irányelve (2009. május 6.) a géntechnológiával
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról (Átdolgozás)

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/32/EK irányelve (2009. április 23.) az élelmiszerek és az
élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről (Átdolgozás)

2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
A Bizottság 2008/62/EK irányelve (2008. június 20.) a helyi és a regionális feltételekhez természetes
módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták
elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása
esetében alkalmazható eltérésekről

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk
szárazföldi szállításáról

2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
A tanács 2009/55/EK irányelve (2009. május 25.) a magánszemélyek személyes tulajdonának
valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált
változat)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
A Bizottság 2009/8/EK irányelve (2009. február 10.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a kokcidiosztatikumok vagy hisztomonosztatikumok nem céltakarmányba
történő elkerülhetetlen átvitelének legnagyobb megengedhető szintjei tekintetében történő módosításáról

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra
vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről (Átdolgozás)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/54/EK irányelve (2009. június 18.) a természetes ásványvizek
kinyeréséről és forgalmazásáról (Átdolgozás)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok
gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

2009/102/EC 2009 L 258 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/102/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a társasági jog
területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról

2009/100/EC 2009 L 259 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/100/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a belvízi hajókra
vonatkozó hajóbizonyítványok kölcsönös elismeréséről

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/104/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a munkavállalók
által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a
gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről

2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
A Bizottság 2008/47/EK irányelve (2008. április 8.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazításáról

2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a nyilvános
páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára
fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról
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2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok
értékeléséről és kezeléséről

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
A Bizottság 2009/118/EK irányelve (2009. szeptember 9.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II–V. mellékletének módosításáról

2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
A Tanács 2009/132/EK irányelve (2009. október 19.) a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja
hatályának meghatározásáról bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó
alóli mentességek tekintetében

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti
rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről

2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
A Tanács 2009/133/EK irányelve (2009. október 19.) a különböző tagállamok társaságainak
egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére,
valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti
áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a
92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati
eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a belső piaci
szolgáltatásokról

2009/22/EC 2009 L 110 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek
védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat)

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/3/EK irányelve (2009. március 11.) a mértékegységekre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról

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

A Bizottság 2009/4/EK irányelve (2009. január 23.) a menetíró készülékek által rögzített adatok
manipulálásának megakadályozására és felderítésére irányuló ellenintézkedésekről, valamint a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
A Bizottság 2009/5/EK irányelve (2009. január 30.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának
minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének
módosításáról

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/29/EK irányelve (2009. április 23.) a 2003/87/EK irányelvnek
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról

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

A Bizottság 2009/97/EK irányelve (2009. augusztus 3.) a 2003/90/EK és a 2003/91/EK irányelvnek a
2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági
növényfajok és zöldségfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat
minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározása tekintetében történő
módosításáról

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban,
hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt
hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról

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

A Tanács 2008/73/EK irányelve (2008. július 15.) az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok
jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK,
77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/426/EGK, 90/427/EGK,
90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 91/496/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK,
92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK,
2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról

2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
A Tanács 2008/117/EK irányelve (2008. december 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem
érdekében történő módosításáról

2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános
rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
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2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/101/EK irányelve (2008. november 19.) a 2003/87/EK
irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010
A Bizottság 2009/1/EK irányelve (2009. január 7.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról szóló 2005/64/EK
irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

2010/1/EU 2010 L 7 28/02/2010
A Bizottság 2010/1/EU irányelve (2010. január 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III. és IV. mellékletének módosításáról

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010 A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai,
illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (Átdolgozott változat)

2008/112/EC 2008 L 345 01/04/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK, a
88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről
és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
A Bizottság 2009/120/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények
tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/25/EK Irányelve ( 2006. április 5. ) a munkavállalók fizikai
tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és
biztonsági minimumkövetelményekről (19. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke
(1) bekezdésének értelmében)

2010/13/EU 2010 L 95 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok
audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseinek összehangolásáról (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)

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 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói
hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő
minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét
szolgáló minimumszabályok megállapításáról

2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010
A Bizottság 2009/74/EK irányelve (2009. június 26.) a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK és
2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve
tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a
tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
A Bizottság 2009/141/EK irányelve (2009. november 23.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének az arzén, a teobromin, a Datura sp., a Ricinus communis L., a Croton tiglium
L. és az Abrus precatorius L. maximális szintjeinek tekintetében történő módosításáról

2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén
a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a
86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010 A Bizottság 2009/113/EK irányelve (2009. augusztus 25.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2010/66/EU 2010 L 275 01/10/2010
A Tanács 2010/66/EU irányelve (2010. október 14.) a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban,
hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt
hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK irányelv
módosításáról
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2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a
2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes
szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében
történő módosításáról

2010/6/EU 2010 L 37 01/11/2010
A Bizottság 2010/6/EU irányelve (2010. február 9.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletének a higany, a szabad gosszipol, a nitritek, valamint a Mowrah, a Bassia és a
Madhuca tekintetében történő módosításáról

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek
létrehozásáról

2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi
ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/17/EK irányelve (2009. április 23.) a közösségi
hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK
irányelv módosításáról

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve ( 2009. április 23. ) a tiszta és
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és
egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelve (2008. november 19.) a közúti infrastruktúra
közlekedésbiztonsági kezeléséről

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/44/EK irányelve (2009. május 6.) a fizetési és
értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek
és a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról szóló 2002/47/EK irányelvnek a kapcsolódó
rendszerek és hitelkövetelések tekintetében történő módosításáról

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/6/EK irányelve (2008. február 20.) a 97/67/EK irányelvnek a
közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/16/EK irányelve (2009. április 23.) a kikötő szerint illetékes
állam általi ellenőrzésről

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/30/EK irányelve (2009. április 23.) a benzinre, a dízelolajra és
a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének
nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv
módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében
az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010 A Bizottság 2009/106/EK irányelve (2009. augusztus 14.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló,
emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv módosításáról

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

A Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban
hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a
kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán bizonyos
feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és
fajták vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről

2010/46/EU 2010 L 169 31/12/2010
A Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes
mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők
és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/49/EK irányelve (2009. június 18.) a 78/660/EGK és a
83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és az
összevont (konszolidált) beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011 A Tanács 2009/69/EK irányelve (2009. június 25.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek az importtal kapcsolatos adócsalás tekintetében történő módosításáról

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 A Tanács 2009/143/EK irányelve (2009. november 26.) a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi
vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében történő módosításáról
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2009/162/EU 2010 L 10 01/01/2011 A Tanács 2009/162/EU irányelve (2009. december 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelv különböző rendelkezéseinek módosításáról

2010/12/EU 2010 L 50 01/01/2011
A Tanács 2010/12/EU irányelve (2010. február 16.) a dohánygyártmányra kivetett jövedéki adók
szerkezete és adókulcsai tekintetében a 92/79/EGK, a 92/80/EGK és a 95/59/EK irányelv
módosításáról, valamint a 2008/118/EK irányelv módosításáról

2010/33/EU 2010 L 126 01/01/2011
A Bizottság 33/2010/EU irányelve (2010. május 21.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi
fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi irányelv spanyol nyelvű változatának
helyesbítéséről

2010/88/EU 2010 L 326 01/01/2011
A Tanács 2010/88/EU irányelve (2010. december 7.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó
kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

2011/64/EU 2011 L 176 (no date) A Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó
szerkezetéről és adókulcsáról

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve ( 2006. december 20. ) a vezetői
engedélyekről (átdolgozott szöveg)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/48/EK irányelve (2009. június 18.) a játékok biztonságáról

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/53/EK irányelve (2009. június 18.) a 2001/82/EK és a
2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalombahozatali engedélye feltételeinek módosítása
tekintetében történő módosításáról

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK irányelve (2009. január 14.) a szálláshelyek időben
megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és
cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belső piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/12/EK irányelve (2009. március 11.) a repülőtéri díjakról

2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az
elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a
2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről
szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról

2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/38/EK irányelve (2009. május 6.) az Európai Üzemi Tanács
létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak
tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról (Átdolgozás)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/127/EK irányelve (2009. október 21.) a 2006/42/EK
irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról

2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/15/EK irányelve (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és
hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös
szabályairól és szabványairól

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/18/EK irányelve (2009. április 23.) a tengeri szállítási
ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az
1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról

2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/21/EK irányelve (2009. április 23.) a lobogó szerinti állammal
szembeni követelmények teljesítéséről

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a
2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK
rendelet módosításáról
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2010/36/EU 2010 L 162 29/06/2011
A Bizottság 2010/36/EU irányelve (2010. június 1.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági
szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású
termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsíté

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK irányelve (2009. július 13.) az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról

2010/35/EU 2010 L 165 30/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve (2010. június 16.) a szállítható nyomástartó
berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2010/43/EU 2010 L 176 30/06/2011
A Bizottság 2010/43/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség, az üzletvitel, a kockázatkezelés,
valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma tekintetében történő
végrehajtásáról

2010/44/EU 2010 L 176 30/06/2011
A Bizottság 2010/44/EU irányelve (2010. július 1.) a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és a bejelentési eljárásokra
vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról

2010/61/EU 2010 L 233 30/06/2011
A Bizottság 2010/61/EU irányelve (2010. szeptember 2.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki
fejlődéshez való első hozzáigazításáról

2011/17/EU 2011 L 71 30/06/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/17/EU irányelve (2011. március 9.) a 71/317/EGK, a
71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a
86/217/EGK mérésügyi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2011/38/EU 2011 L 97 30/06/2011
A Bizottság 2011/38/EU végrehajtási irányelve (2011. április 11.) a 2004/33/EK irányelv V.
mellékletének a trombocitakoncentrátumok felhasználhatósági időtartama végén érvényes pH-értékek
felső határa tekintetében történő módosításáról

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 A Tanács 2009/71/Euratom irányelve (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
közösségi keretrendszerének létrehozásáról

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/81/EK irányelve ( 2009. július 13. ) a honvédelem és
biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló,
ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak
összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról

2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
A Bizottság 2009/90/EK irányelve (2009. július 31.) a vizek állapotának kémiai elemzésére és
figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásoknak a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti megállapításáról

2010/59/EU 2010 L 225 15/09/2011
A Bizottság 2010/59/EU irányelve (2010. augusztus 26.) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők
előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló 2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek
fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

2010/60/EU 2010 L 228 30/11/2011 A Bizottság 2010/60/EU irányelve (2010. augusztus 30.) a természetes környezet megőrzésére szánt
takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/104/EK irányelve (2008. november 19.) a
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről

2009/161/EU 2009 L 338 18/12/2011
A Bizottság 2009/161/EU irányelve (2009. december 17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor
az indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK
irányelv módosításáról

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/20/EK irányelve (2009. április 23.) a hajótulajdonosok tengeri
biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításáról

2010/24/EU 2010 L 84 31/12/2011 A Tanács 2010/24/EU irányelve (2010. március 16.) az adókból, vámokból, illetékekből és egyéb
intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról

2011/37/EU 2011 L 85 31/12/2011 A Bizottság 2011/37/EU irányelve (2011. március 30.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról
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2011/68/EU 2011 L 175 31/12/2011
A Bizottság 2011/68/EU végrehajtási irányelve (2011. július 1.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi
irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az
egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan
vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/126/EK irányelve (2009. október 21.) a gépjárművek
töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről

2011/91/EU 2011 L 334 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/91/EU irányelve (2011. december 13.) azon árutételt
azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik

2011/96/EU 2011 L 345 18/01/2012 A Tanács 2011/96/EU irányelve (2011. november 30.) a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai
esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről

2011/92/EU 2012 L 26 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról

2010/40/EU 2010 L 207 27/02/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési
rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési
módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről

2010/18/EU 2010 L 68 08/03/2012
A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és
az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a
96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2011/15/EU 2011 L 49 16/03/2012
A Bizottság 2011/15/EU irányelve (2011. február 23.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó
megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról

2012/4/EU 2012 L 50 04/04/2012
A Bizottság 4/2012/EU irányelve (2012. február 22.) a polgári felhasználású robbanóanyagok
azonosítási és nyomon-követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő
létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról

2010/65/EU 2010 L 283 19/05/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/65/EU irányelve (2010. október 20.) a tagállamok kikötőibe
érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2012/1/EU 2012 L 4 31/05/2012 A Bizottság 2012/1/EU végrehajtási irányelve (2012. január 6.) a 66/402/EGK tanácsi irányelv I.
mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról

2011/63/EU 2011 L 147 02/06/2012
A Bizottság 2011/63/EU irányelve (2011. június 1.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló
98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása
érdekében történő módosításáról

2010/79/EU 2010 L 304 10/06/2012
2010 m. lapkričio 19 d. Komisijos direktyva 2010/79/ES dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių išmetamų kiekių ribojimo III priedo priderinimo prie technikos
pažangos

2011/94/EU 2011 L 314 30/06/2012 A Bizottság 2011/94/EU irányelve (2011. november 28.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2011/100/EU 2011 L 341 30/06/2012 A Bizottság 2011/100/EU irányelve (2011. december 20.) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai
eszközökről szóló 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2010/73/EU 2010 L 327 01/07/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/73/EU irányelve (2010. november 24.) az értékpapírok
nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK és a
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó
átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról

2010/31/EU 2010 L 153 09/07/2012 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve (2010. május 19.) az épületek
energiahatékonyságáról

2010/84/EU 2010 L 348 21/07/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/84/EU irányelve (2010. december 15.) az emberi
felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról

2010/41/EU 2010 L 180 05/08/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az önálló vállalkozói
tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a
86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2010/53/EU 2010 L 207 27/08/2012 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi
szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról
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2012/8/EU 2012 L 64 30/09/2012
A Bizottság 2012/8/EU végrehajtási irányelve (2012. március 2.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó
jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések
meghatározásáról szóló 2003/90/EK irányelv módosításáról

2010/63/EU 2010 L 276 10/11/2012 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos
célokra felhasznált állatok védelméről

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve ( 2007. június 20. ) a gyakorlati végrehajtásra
vonatkozó jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv,
annak egyedi irányelvei, valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi
irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy
kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről

2010/45/EU 2010 L 189 31/12/2012 A Tanács 2010/45/EU irányelve (2010. július 13.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról

2011/16/EU 2011 L 64 31/12/2012 A Tanács 2011/16/EU irányelve (2011. február 15.) az adózás területén történő közigazgatási
együttműködésről és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2011/90/EU 2011 L 296 31/12/2012
A Bizottság 2011/90/EU irányelve (2011. november 14.) a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv I. mellékletében található, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához alkalmazandó további
feltevésekről szóló II. rész módosításáról

2011/62/EU 2011 L 174 02/01/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve (2011. június 8.) az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított gyógyszerek
jogszerű ellátási láncba való bekerülésének megakadályozása tekintetében történő módosításáról

2011/65/EU 2011 L 174 02/01/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

2012/50/EU 2012 L 348 02/01/2013
A Bizottság 2012/50/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2012/51/EU 2012 L 348 02/01/2013
A Bizottság 2012/51/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2012. október 10.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kadmiumot tartalmazó alkalmazások mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2010/75/EU 2010 L 334 07/01/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari
kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)

2012/7/EU 2012 L 64 20/01/2013
A Bizottság 2012/7/EU irányelve (2012. március 2.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása
céljából történő módosításáról

2011/97/EU 2011 L 328 15/03/2013 A Tanács 2011/97/EU irányelve (2011. december 5.) az 1999/31/EK tanácsi irányelvnek a hulladéknak
minősülő fémhigany tárolására vonatkozó különös követelmények tekintetében történő módosításáról

2011/7/EU 2011 L 48 16/03/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről

2010/32/EU 2010 L 134 11/05/2013
A Tanács 2010/32/EU irányelve (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és
az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések
megelőzéséről szóló keretmegállapodás végrehajtásáról

2011/89/EU 2011 L 326 10/06/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a
2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó
pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról

2012/45/EU 2012 L 332 30/06/2013
A Bizottság 2012/45/EU irányelve (2012. december 3.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló
2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki
fejlődéshez való második hozzáigazításáról

2013/12/EU 2013 L 141 (no date) A Tanács 2013/12/EU irányelve (2013. május 13.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

DMI - 05/05/2022 32/58

A 2022. május 1-jéig elfogadott egységes piaci irányelvek jegyzéke, az átültetés időpontja szerint



N° OJ Transposition
delay HU

2013/13/EU 2013 L 141 01/07/2013 A Tanács 2013/13/EU irányelve (2013. május 13.) az adózás területén elfogadott egyes irányelveknek
a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/15/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/15/EU irányelve (2013. május 13.) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes
irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/16/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/16/EU irányelve (2013. május 13.) a közbeszerzés területén elfogadott egyes
irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/17/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/17/EU irányelve (2013. május 13.) a környezetvédelem területén elfogadott egyes
irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/19/EU 2013 L 158 01/07/2013
A Tanács 2013/19/EU irányelve (2013. május 13.) az állampolgárságuktól eltérő tagállamban
lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon
történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 94/80/EK irányelvnek a
Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/20/EU 2013 L 158 01/07/2013
A Tanács 2013/20/EU irányelve (2013. május 13.) az élelmiszer-biztonsági, állat- és
növény-egészségügyi politika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/22/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/22/EU irányelve (2013. május 13.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes
irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/23/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/23/EU irányelve (2013. május 13.) a pénzügyi szolgáltatások területén elfogadott egyes
irányelvek kiigazításáról a Horvát Köztársaság csatlakozására való tekintettel

2013/24/EU 2013 L 158 01/07/2013 A Tanács 2013/24/EU irányelve (2013. május 13.) a társasági jog területén elfogadott egyes
irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

2013/25/EU 2013 L 158 01/07/2013
A Tanács 2013/25/EU irányelve (2013. május 13.) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága
területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő
kiigazításáról

2011/61/EU 2011 L 174 22/07/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/61/EU irányelve (2011. június 8.) az
alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az
1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013 A Tanács 2011/70/Euratom irányelve (2011. július 19.) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok
felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról

2013/28/EU 2013 L 135 22/08/2013 A Bizottság 2013/28/EU irányelve (2013. május 17.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

2013/2/EU 2013 L 37 30/09/2013 A Bizottság 2013/2/EU irányelve (2013. február 7.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

2013/29/EU 2013 L 178 03/10/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/29/EU irányelve (2013. június 12.) a pirotechnikai termékek
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

2011/76/EU 2011 L 268 16/10/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/76/EU irányelve (2011. szeptember 27.) a nehéz
tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv
módosításáról

2011/24/EU 2011 L 88 25/10/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

2012/52/EU 2012 L 356 25/10/2013 A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve (2012. december 20.) a más tagállamban kiállított
orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről

2012/12/EU 2012 L 115 28/10/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/12/EU irányelve (2012. április 19.) a 2001/112/EK tanácsi
irányelvnek a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében
történő módosításáról

2012/26/EU 2012 L 299 28/10/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/26/EU irányelve (2012. október 25.) a 2001/83/EK
irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról

2011/77/EU 2011 L 265 01/11/2013 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/77/EU irányelve (2011. szeptember 27.) a szerzői jog és
egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról
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2011/83/EU 2011 L 304 13/12/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a
93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről

2013/58/EU 2013 L 341 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/58/EU irányelve (2013. december 11.) a 2009/138/EK
irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek
(Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról

2012/36/EU 2012 L 321 31/12/2013 A Bizottság 2012/36/EU irányelve (2012. november 19.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv mód

2012/37/EU 2012 L 325 31/12/2013
A Bizottság 2012/37/EU végrehajtási irányelve (2012. november 22.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK
tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes
takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében
történő módosításáról

2012/44/EU 2012 L 327 31/12/2013
A Bizottság 2012/44/EU végrehajtási irányelve (2012. november 26.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK
tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek
az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan
vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

2013/36/EU 2013 L 176 31/12/2013
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek
tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről

2013/47/EU 2013 L 261 31/12/2013 A Bizottság 2013/47/EU irányelve (2013. október 2.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2013/62/EU 2013 L 353 (no date)
A Tanács 2013/62/EU irányelve (2013. december 17.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és
az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról szóló
2010/18/EU irányelvnek a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt
szükségessé váló módosításáról

2013/64/EU 2013 L 353 01/01/2014
A Tanács 2013/64/EU irányelve (2013. december 17.) a 91/271/EGK és a 1999/74/EK tanácsi irányelv,
valamint a 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK és a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé váló módosításáról

2013/1/EU 2013 L 26 28/01/2014
A Tanács 2013/1/EU irányelve (2012. december 20.) a 93/109/EK irányelvnek az állampolgárságuk
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok passzív választójogának az
európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes rendelkezései
tekintetében történő módosításáról

2012/18/EU 2012 L 197 14/02/2014
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv
módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről

2012/19/EU 2012 L 197 14/02/2014 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól

2013/10/EU 2013 L 77 19/03/2014
A Bizottság 2013/10/EU irányelve (2013. március 19.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2013/45/EU 2013 L 213 31/03/2014
A Bizottság 2013/45/EU végrehajtási irányelve (2013. augusztus 7.) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK
tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének
tekintetében történő módosításáról

2012/25/EU 2012 L 275 10/04/2014 A Bizottság 2012/25/EU végrehajtási irányelve (2012. október 9.) az átültetésre szánt emberi szervek
tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások meghatározásáról

2014/19/EU 2014 L 38 31/05/2014
A Bizottság 2014/19/EU végrehajtási irányelve (2014. február 6.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

DMI - 05/05/2022 34/58

A 2022. május 1-jéig elfogadott egységes piaci irányelvek jegyzéke, az átültetés időpontja szerint



N° OJ Transposition
delay HU

2012/27/EU 2012 L 315 05/06/2014
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról,
a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről

2012/39/EU 2012 L 327 17/06/2014 A Bizottság 2012/39/EU irányelve (2012. november 26.) a 2006/17/EK irányelvnek az emberi szövetek
és sejtek vizsgálatára vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról

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

A Bizottság 2013/57/EU végrehajtási irányelve (2013. november 20.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak
vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében
történő módosításáról

2012/35/EU 2012 L 343 03/07/2014 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/35/EU irányelve (2012. november 21.) a tengerészek
képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról

2014/1/EU 2014 L 4 30/07/2014
A Bizottság 2014/1/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ionizáló sugárzásnak kitett orvosi berendezések
csapágyazásához és kopófelületeihez ötvözőelemként használt ólom mentesítése tekintetében, a
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/2/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők foszforbevonatában és az uniós
piacon 2020. január 1-je előtt forgalomba hozott röntgenrendszerek cserealkatrészeinek
foszforbevonatában lévő kadmium 2019. december 31-ig szóló mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/3/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a CT- (komputertomográfiás) és MRI-berendezéseknél
sztereotaxiás fejkeretekben, valamint gamma-sugár- és részecsketerápiás berendezések pozicionáló
rendszereiben használt ólom-acetát jelölőanyagok mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2014/4/EU 2014 L 4 30/07/2014
A Bizottság 2014/4/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítőkben lévő alumínium és acél
alkatrészek légzáró csatlakoztatásához használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/5/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nyomtatott áramköri lapok forraszanyagaiban,
villamos és elektronikai alkatrész-csatlakozások bevonatában, nyomtatott áramköri lapok bevonatában,
huzalokat és kábeleket összekötő forraszanyagokban, standard működési és tárolási körülmények között
tartósan – 20 °C alatt használt átalakítókat és érzékelőket összekötő forraszanyagokban lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/6/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a standard működési és tárolási körülmények között
tartósan – 20 °C alatt használt, nemmágneses csatlakozókat igénylő tűs csatlakozórendszerek
bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/7/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az a) a mágneses rezonanciás orvosi képalkotó
berendezésekben található mágnes izocentrumát körülvevő legfeljebb 1 m sugarú mágneses mezőben –
beleértve az e mezőn belüli használatra tervezett betegmonitorokat is –, vagy pedig b) a
részecsketerápiához alkalmazott ciklotronmágnesek, sugártovábbító mágnesek és sugárirány-ellenőrző
mágnesek külső felületétől számított 1 m távolságon belül található mágneses mezőben alkalmazott
forraszanyagokban, valamint nyomtatott áramköri lapok és villamos és elektronikus alkatrészek
védőbevonatában, továbbá villamos vezetékek csatlakozásaiban, árnyékolókban és zárt csatlakozókban
lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról

2014/8/EU 2014 L 4 30/07/2014
A Bizottság 2014/8/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a digitális kadmium-tellurid és kadmium-cink-tellurid
sordetektorok nyomtatott áramköri lapokra való szereléséhez használt forraszanyagokban lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
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2014/9/EU 2014 L 4 30/07/2014

A Bizottság 2014/9/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az MRI-, SQUID-, NMR- (mágneses magrezonancia)
vagy FTMS-detektorokban (Fourier-transzformációs tömegspektrometria) szupravezető mágneses
köröket létrehozó fém kapcsolódási felületekben lévő ólom és kadmium mentesítése tekintetében, a
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/10/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a kriogén hűtők hideg fejeiben és/vagy kriogén hűtésű
hideg szondákban és/vagy kriogén hűtésű ekvipotenciális kötési rendszerekben, orvostechnikai
eszközökben (8. kategória) és/vagy ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben szupravezetőként vagy
hővezetőként használt ötvözetekben alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/11/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a röntgen-képerősítők fotokatódjainak gyártásához
2019. december 31-ig használt alkáliadagolókban és az uniós piacon 2020. január 1. előtt forgalomba
hozott röntgen-képerősítők cserealkatrészeiben alkalmazott hat vegyértékű króm mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/12/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mágneses rezonanciás képalkotó berendezésekbe
beépített pozitronemissziós tomográfok detektorainak és adatrögzítő egységeinek nyomtatott áramköri
lapjain alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/13/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 93/42/EGK irányelv szerinti IIa. és IIb. osztályba
tartozó, a hordozható sürgősségi defibrillátoroktól eltérő hordozható orvostechnikai eszközökben
használt beültetett nyomtatott áramköri lapokon alkalmazott forraszanyagokban lévő ólom mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/14/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az általános világítási célra szolgáló, 30 W alatti
teljesítményű, legalább 20000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben használt,
égőnként 3,5 mg higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/15/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2014. július 22. előtt forgalomba hozott orvostechnikai
eszközökből nyert és a 8. kategóriába tartozó, 2021. július 22. előtt forgalomba hozott eszközökben
újrafelhasznált cserealkatrészekben – amennyiben az újrafelhasználásra vállalatok közötti, ellenőrizhető
zárt csererendszereken belül kerül sor, valamint az alkatrészek újrafelhasználásáról értesítik a
fogyasztót – lévő ólom, kadmium és hat vegyértékű króm mentesítése tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/16/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2013. október 18.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a BSP (BaSi2O5:Pb) foszforokat tartalmazó, testen
kívüli fénykezelésben (fotoferezisben) használt kisülő lámpákban található fluoreszcens porban
aktivátorként alkalmazott ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
A Tanács 2009/13/EK irányelve (2009. február 16.) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak
Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött,
a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint
az 1999/63/EK irányelv módosításáról

2014/37/EU 2014 L 59 20/09/2014 A Bizottság 2014/37/EU végrehajtási irányelve (2014. február 27.) a járművekben a biztonsági övek és
gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2014/78/EU 2014 L 183 30/09/2014
A Bizottság 2014/78/EU végrehajtási irányelve (2014. június 17.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének
módosításáról

2014/83/EU 2014 L 186 30/09/2014
A Bizottság 2014/83/EU végrehajtási irányelve (2014. június 25.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni
védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének
módosításáról
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2012/28/EU 2012 L 299 29/10/2014 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/28/EU irányelve (2012. október 25.) az árva művek egyes
megengedett felhasználási módjairól

2013/38/EU 2013 L 218 21/11/2014 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/38/EU irányelve (2013. augusztus 12.) a kikötő szerint
illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv módosításáról

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

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU irányelve (2013. május 21.) a foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek,
az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek
és az alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott
figyelembevétele tekintetében történő módosításáról

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

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

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

A Bizottság 2014/69/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 125 V alatti
névleges egyenfeszültségű vagy 250 V alatti névleges váltófeszültségű kondenzátoraiban található
dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megállapított mentesítés tekintetében, a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2014/70/EU 2014 L 148 31/12/2014
A Bizottság 2014/70/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a mikrocsatornás lemezekben (MCP-k) lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2014/71/EU 2014 L 148 31/12/2014
A Bizottság 2014/71/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a nagy felületű, vertikálisan tokozott
multichipstruktúrák egy interfészének forraszanyagában lévő ólom mentesítése tekintetében, a
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/72/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a gyújtásmodulokban és a belső égésű motorok egyéb
elektromos és elektronikus vezérlőrendszereiben használt elektromos és elektronikus alkatrészek
forraszanyagában és védőbevonatában, valamint az ilyen modulokban és motorokban található
nyomtatott áramköri lapok bevonatában lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2014/73/EU 2014 L 148 31/12/2014
A Bizottság 2014/73/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott
platinaelektródokban lévő ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2014/74/EU 2014 L 148 31/12/2014
A Bizottság 2014/74/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben használt, a
C-Press rugalmas tűs csatlakozórendszereken kívüli rugalmas tűs csatlakozórendszerekben lévő ólom
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/75/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017. július 22. előtt forgalomba hozott ipari
felügyeleti és vezérlő eszközökben a folyadékkristályos kijelzők háttérvilágítására használt
hidegkatódos fénycsövekben (CCFL) lámpánként legfeljebb 5 mg mennyiségben jelen lévő higany
mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

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

A Bizottság 2014/76/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. március 13.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reklámokban, a dekorációkban, az
épületmegvilágításban, a speciális megvilágításban és a művészeti alkotásokban használt, kézzel
előállított, cső alakú kisülőlámpákban lévő higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2013/61/EU 2013 L 353 01/01/2015 A Tanács 2013/61/EU irányelve (2013. december 17.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek a
francia legkülső régiók és különösen Mayotte vonatkozásában történő módosításáról

2014/68/EU 2014 L 189 28/02/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/68/EU irányelve (2014. május 15.) a nyomástartó
berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)
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2013/54/EU 2013 L 329 31/03/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/54/EU irányelve (2013. november 20.) a 2006. évi
tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a
lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről

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

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

2015/412/EU 2015 L 68 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/412 irányelve (2015. március 11.) a 2001/18/EK
irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön
történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításáról

2014/58/EU 2014 L 115 30/04/2015
A Bizottság 58/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. április 16. ) a pirotechnikai termékek
nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő
létrehozásáról

2015/413/EU 2015 L 68 06/05/2015
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/413 irányelve (2015. március 11.) a közúti
közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről

2014/27/EU 2014 L 65 01/06/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a
92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2014/77/EU 2014 L 170 11/06/2015 A Bizottság 2014/77/EU irányelve (2014. június 10.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről
szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról

2012/34/EU 2012 L 343 16/06/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai
vasúti térség létrehozásáról

2014/63/EU 2014 L 164 24/06/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/63/EU irányelve (2014. május 15.) a mézről szóló
2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról

2014/103/EU 2014 L 335 30/06/2015
A Bizottság 2014/103/EU irányelve (2014. november 21.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki
fejlődéshez való harmadik hozzáigazításáról

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

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

2014/82/EU 2014 L 184 01/07/2015
A Bizottság 2014/82/EU irányelve (2014. június 24.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel
kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról

2014/84/EU 2014 L 192 01/07/2015 A Bizottság 2014/84/EU irányelve (2014. június 30.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete A. függelékének a nikkel tekintetében történő módosításáról

2014/49/EU 2014 L 173 03/07/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási
rendszerekről

2013/11/EU 2013 L 165 09/07/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták
alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
(fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv)

2013/30/EU 2013 L 78 19/07/2015 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/30/EU irányelve (2013. június 12.) a tengeri olaj- és gázipari
tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról

2013/34/EU 2013 L 182 20/07/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU Irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a
kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról,
valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
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2014/102/EU 2014 L 334 20/07/2015
A Tanács 2014/102/EU irányelve (2014. november 7.) a meghatározott típusú vállalkozások éves
pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó
beszámolókról szóló 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a Horvát Köztársaság
csatlakozása miatt történő kiigazításáról

2013/39/EU 2013 L 226 14/09/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/39/EU irányelve (2013. augusztus 12.) a 2000/60/EK és a
2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika terén elsőbbséginek minősülő anyagok tekintetében történő
módosításáról

2015/1535/EU 2015 L 241 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki
szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos
információszolgáltatási eljárás megállapításáról

2014/100/EU 2014 L 308 18/11/2015
A Bizottság 2014/100/EU irányelve (2014. október 28.) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó
megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról

2013/50/EU 2013 L 294 26/11/2015

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/50/EU irányelve (2013. október 22.) a szabályozott piacra
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az
értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló
2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes
rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK
bizottsági irányelv módosításáról

2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
A Tanács 2013/51/Euratom irányelve (2013. október 22.) a lakosság egészségének az emberi
fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védelmére vonatkozó
követelmények meghatározásáról

2015/2060/EU 2015 L 301 (no date) A Tanács (EU) 2015/2060 irányelve (2015. november 10.) a megtakarításokból származó
kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/60/EU 2014 L 159 18/12/2015
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/60/EU irányelve (2014. május 15.) a tagállamok területéről
jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról
(átdolgozás)

2014/79/EU 2014 L 182 21/12/2015
A Bizottság 2014/79/EU irányelve (2014. június 20.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a TCEP, a TCPP és a TDCP
tekintetében történő módosításáról

2014/81/EU 2014 L 183 21/12/2015
A Bizottság 2014/81/EU irányelve (2014. június 23.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő
módosításáról

2013/63/EU 2013 L 341 31/12/2015
A Bizottság 2013/63/EU végrehajtási irányelve (2013. december 17.) a 2002/56/EK tanácsi irányelv I.
és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek
tekintetében történő módosításáról

2014/20/EU 2014 L 38 31/12/2015
A Bizottság 2014/20/EU végrehajtási irányelve (2014. február 6.) az elit és a minősített vetőburgonya
uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések
meghatározásáról

2014/21/EU 2014 L 38 31/12/2015 A Bizottság 2014/21/EU végrehajtási irányelve (2014. február 6.) a szuperelit vetőburgonyára
vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról

2014/85/EU 2014 L 194 31/12/2015 A Bizottság 2014/85/EU irányelve (2014. július 1.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2014/86/EU 2014 L 219 31/12/2015 A Tanács 2014/86/EU irányelve (2014. július 8.) a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai
esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosításáról

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

A Bizottság 2014/105/EU végrehajtási irányelve (2014. december 4.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról

2014/107/EU 2014 L 359 31/12/2015 A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére
vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

2014/110/EU 2014 L 366 31/12/2015 A Bizottság 2014/110/EU irányelve (2014. december 17.) a 2004/33/EK irányelvnek az allogén
véradás donoraira vonatkozó átmeneti kizárási kritériumok tekintetében történő módosításáról
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2014/111/EU 2014 L 366 31/12/2015
A Bizottság 2014/111/EU végrehajtási irányelve (2014. december 17.) a 2009/15/EK irányelvnek egyes
szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról

2015/121/EU 2015 L 21 31/12/2015 A Tanács (EU) 2015/121 irányelve (2015. január 27.) a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai
esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosításáról

2014/61/EU 2014 L 155 01/01/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű
elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről

2013/53/EU 2013 L 354 18/01/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelve (2013. november 20.) a kedvtelési célú vízi
járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről

2013/55/EU 2013 L 354 18/01/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/55/EU irányelve (2013. november 20.) a szakmai képesítések
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő
igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról

2015/573/EU 2015 L 94 31/01/2016
A Bizottság (EU) 2015/573 felhatalmazáson alapuló irányelve (2015. január 30.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök
polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2015/574/EU 2015 L 94 31/01/2016
A Bizottság (EU) 2015/574 felhatalmazáson alapuló irányelve (2015. január 30.) a 2011/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó
rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2015/254/EU 2015 L 43 29/02/2016
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/254 irányelve (2015. február 11.) az élelmiszerekre
vonatkozó kérdések tudományos vizsgálatában a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott támogatásról
és a tagállamok együttműködéséről szóló 93/5/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/91/EU 2014 L 257 18/03/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/91/EU irányelve (2014. július 23.) az átruházható
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői
funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról

2014/17/EU 2014 L 60 21/03/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz
kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az
1093/2010/EU rendelet módosításáról

2014/26/EU 2014 L 84 10/04/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/26/EU irányelve (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos
jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának
több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről

2014/23/EU 2014 L 94 18/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós
szerződésekről

2014/24/EU 2014 L 94 18/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a
2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/25/EU 2014 L 94 18/04/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari,
közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/28/EU 2014 L 96 19/04/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/28/EU irányelve (2014. február 26.) a polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
(átdolgozás)

2014/29/EU 2014 L 96 19/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/29/EU irányelve (2014. február 26.) az egyszerű nyomástartó
edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2014/30/EU 2014 L 96 19/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.) az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás)

2014/31/EU 2014 L 96 19/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus
működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2014/32/EU 2014 L 96 19/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/32/EU irányelve (2014. február 26.) a mérőműszerek
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról (átdolgozás)
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2014/33/EU 2014 L 96 19/04/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/33/EU irányelve (2014. február 26.) a felvonókra és a
felvonókhoz készült biztonsági berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2014/34/EU 2014 L 96 19/04/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes
légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami
jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás)

2014/35/EU 2014 L 96 19/04/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról

2015/13/EU 2015 L 3 19/04/2016
A Bizottság (EU) 2015/13 felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. október 31.) a 2014/32/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a vízmérők térfogatáram-tartományának
tekintetében történő módosításáról

2014/99/EU 2014 L 304 12/05/2016
A Bizottság 2014/99/EU irányelve (2014. október 21.) a gépjárművek töltőállomásokon történő
üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló 2009/126/EK
irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

2014/40/EU 2014 L 127 20/05/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/40/EU irányelve (2014. április 3.) a tagállamoknak a
dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről

2014/101/EU 2014 L 311 20/05/2016 A Bizottság 2014/101/EU irányelve (2014. október 30.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2014/109/EU 2014 L 360 20/05/2016
A Bizottság 2014/109/EU felhatalmazáson alapuló irányelve (2014. október 10.) a 2014/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a dohánytermékeken feltüntetendő képes
figyelmeztetéseket tartalmazó képtár létrehozása tekintetében történő módosításáról

2014/54/EU 2014 L 128 21/05/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad
mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő
intézkedésekről

2016/802/EU 2016 L 132 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/802 irányelve (2016. május 11.) az egyes folyékony
tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről

2014/53/EU 2014 L 153 12/06/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről

2014/56/EU 2014 L 158 17/06/2016 Az Európai Parlament és a Tanács2014/56/EU irányelve (2014. április 16.) az éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról

2014/67/EU 2014 L 159 18/06/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve (2014. május 15.) a munkavállalók
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és
a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról

2015/1168/EU 2015 L 188 30/06/2016

A Bizottság (EU) 2015/1168 végrehajtási irányelve (2015. július 15.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról

2015/1955/EU 2015 L 284 30/06/2016 A Bizottság (EU) 2015/1955 végrehajtási irányelve (2015. október 29.) a gabonavetőmagok
forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról

2013/35/EU 2013 L 179 01/07/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2013/35/EU irányelve (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai
tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv
16. cikke (1) bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/882/EU 2016 L 146 01/07/2016 A Bizottság (EU) 2016/882 irányelve (2016. június 1.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról

2015/2392/EU 2015 L 332 03/07/2016
A Bizottság (EU) 2015/2392 végrehajtási irányelve (2015. december 17.) az 596/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak
történő bejelentéséről
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2014/80/EU 2014 L 182 11/07/2016
A Bizottság 2014/80/EU irányelve (2014. június 20.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás
elleni védelméről szóló 2006/118/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének
módosításáról

2015/1127/EU 2015 L 184 31/07/2016
A Bizottság (EU) 2015/1127 irányelve (2015. július 10.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon
kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének
módosításáról

2016/856/EU 2016 L 142 01/08/2016
A Tanács (EU) 2016/856 irányelve (2016. május 25.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó
kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról

2014/89/EU 2014 L 257 18/09/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU irányelve (2014. július 23.) a tengeri területrendezés
keretének létrehozásáról

2014/90/EU 2014 L 257 18/09/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/90/EU Irányelve (2014. július 23.) a tengerészeti
felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/92/EU 2014 L 257 18/09/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz
kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla
nyitásáról, illetve használatáról

2015/565/EU 2015 L 93 29/10/2016 A Bizottság (EU) 2015/565 irányelve (2015. április 8.) a 2006/86/EK irányelvnek az emberi szövetek
és sejtek kódolására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő módosításáról

2015/566/EU 2015 L 93 29/10/2016
A Bizottság (EU) 2015/566 irányelve (2015. április 8.) a 2004/23/EK irányelvnek az importált
szövetekre és sejtekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírások egyenértékűségének ellenőrzését
szolgáló eljárások tekintetében történő végrehajtásáról

2014/94/EU 2014 L 307 18/11/2016 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív
üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről

2016/774/EU 2016 L 128 19/11/2016 A Bizottság (EU) 2016/774 irányelve (2016. május 18.) az elhasználódott járművekről szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

2015/720/EU 2015 L 115 27/11/2016
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/720 irányelve (2015. április 29.) a 94/62/EK
irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő
módosításáról

2014/95/EU 2014 L 330 06/12/2016
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelve (2014. október 22.) a 2013/34/EU
irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról

2015/2203/EU 2015 L 314 22/12/2016
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2203 irányelve (2015. november 25.) az emberi
fogyasztásra szánt kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a
83/417/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/96/EU 2014 L 298 31/12/2016
A Bizottság 2014/96/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK irányelv hatálya alá
tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve gyümölcstermesztésre szánt ültetési
anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról

2014/97/EU 2014 L 298 31/12/2016
A Bizottság 2014/97/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek
a szállítók és a fajták nyilvántartásba vétele, valamint a közös fajtajegyzék tekintetében történő
végrehajtásáról

2014/98/EU 2014 L 298 31/12/2016

A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek
az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és
növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges
követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő
végrehajtásáról

2014/112/EU 2014 L 367 31/12/2016
A Tanács 2014/112/EU irányelve (2014. december 19.) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az
Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége
(ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli
szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról

2015/863/EU 2015 L 137 31/12/2016
A Bizottság (EU) 2015/863 felhatalmazáson alapuló irányelve (2015. március 31.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a korlátozott anyagok jegyzéke tekintetében
történő módosításáról

2015/1480/EU 2015 L 226 31/12/2016
A Bizottság (EU) 2015/1480 irányelve (2015. augusztus 28.) a környezeti levegő minőségének
vizsgálata keretében alkalmazott referencia-módszereket, adathitelesítést és mintavételi pontok
elhelyezkedését meghatározó szabályok tekintetében a 2004/107/EK és a 2008/50/EK irányelv egyes
mellékleteinek módosításáról
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2015/2376/EU 2015 L 332 31/12/2016 A Tanács (EU) 2015/2376 irányelve (2015. december 8.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás
területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

2016/11/EU 2016 L 3 31/12/2016 A Bizottság (EU) 2016/11 végrehajtási irányelve (2016. január 5.) az olaj- és rostnövények
vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

2015/653/EU 2015 L 107 01/01/2017 A Bizottság (EU) 2015/653 irányelve (2015. április 24.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosítá

2016/2284/EU 2016 L 344 15/02/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2284 irányelve (2016. december 14.) egyes légköri
szennyező anyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról,
valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/585/EU 2016 L 101 28/02/2017

A Bizottság (EU) 2016/585 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. február 12.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az orvostechnikai eszközökből származó és
orvostechnikai eszközök vagy elektronmikroszkópokok javítására vagy felújítására felhasználandó
cserealkatrészekben található ólom, kadmium, hat vegyértékű króm és polibrómozott difenil-éterek
(BPDE) mentesítése tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról

2016/317/EU 2016 L 60 31/03/2017
A Bizottság (EU) 2016/317 végrehajtási irányelve (2016. március 3.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a
2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok
hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról

2015/652/EU 2015 L 107 21/04/2017
A Tanács (EU) 2015/652 irányelve (2015. április 20.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről
szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi
követelmények meghatározásáról

2016/1028/EU 2016 L 168 30/04/2017
A Bizottság (EU) 2016/1028 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 19.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az egyes berendezések hőmérsékletmérő
érzékelőinek elektromos összeköttetéseihez használt forraszanyagban lévő ólomra irányuló
mentesítés tekintetében, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2016/1029/EU 2016 L 168 30/04/2017
A Bizottság (EU) 2016/1029 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 19.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökben
használt egyes oxigénérzékelők Hersch-celláiban található kadmiumanódok mentesítése
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2015/719/EU 2015 L 115 07/05/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/719 irányelve (2015. április 29.) a Közösségen belül
közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb
méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének
megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról

2014/52/EU 2014 L 124 16/05/2017
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/52/EU irányelve (2014. április 16.) az egyes köz- és
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv
módosításáról

2014/45/EU 2014 L 127 20/05/2017 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és
pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2014/46/EU 2014 L 127 20/05/2017 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/46/EU irányelve (2014. április 3.) a járművek nyilvántartásba
vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról

2014/47/EU 2014 L 127 20/05/2017
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EU irányelve (2014. április 3.) az Unió területén
közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a
2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2015/2115/EU 2015 L 306 24/05/2017
A Bizottság (EU) 2015/2115 irányelve (2015. november 23.) a játékokban található vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a formamid tekintetében történő
módosításáról

2015/2116/EU 2015 L 306 24/05/2017
A Bizottság (EU) 2015/2116 irányelve (2015. november 23.) a játékokban található vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a benzizotiazolinon tekintetében történő
módosításáról

2016/881/EU 2016 L 146 04/06/2017 A Tanács (EU) 2016/881 irányelve (2016. május 25.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére
vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról
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2015/849/EU 2015 L 141 26/06/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a
648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/1914/EU 2016 L 296 30/06/2017

A Bizottság (EU) 2016/1914 végrehajtási irányelve (2016. október 31.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv
7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról

2016/2309/EU 2016 L 345 30/06/2017
A Bizottság (EU) 2016/2309 irányelve (2016. december 16.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki
fejlődéshez való negyedik hozzáigazításáról

2016/844/EU 2016 L 141 01/07/2017
A Bizottság (EU) 2016/844 irányelve (2016. május 27.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági
szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról

2016/1034/EU 2016 L 175 01/07/2017 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1034 irányelve (2016. június 23.) a pénzügyi eszközök
piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról

2014/65/EU 2014 L 173 03/07/2017 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök
piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról

2017/593/EU 2017 L 87 03/07/2017
A Bizottság (EU) 2017/593 felhatalmazáson alapuló irányelve (2016. április 7.) a 2014/65/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a
termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

2017/1132/EU 2017 L 169 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1132 irányelve (2017. június 14.) a társasági jog egyes
vonatkozásairól

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017 A Tanács 2014/87/Euratom irányelve (2014. július 8.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009/71/Euratom irányelv módosításáról

2015/1513/EU 2015 L 239 10/09/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1513 irányelve (2015. szeptember 9.) a benzin és a
dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított
energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról

2015/1794/EU 2015 L 263 10/10/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1794 irányelve (2015. október 6.) a 2008/94/EK, a
2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a
2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról

2015/1787/EU 2015 L 260 27/10/2017 A Bizottság (EU) 2015/1787 irányelve (2015. október 6.) az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról

2015/2117/EU 2015 L 306 24/11/2017
A Bizottság (EU) 2015/2117 irányelve (2015. november 23.) a játékokban található vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a külön-külön, illetve 3:1 arányban
alkalmazott klórmetil-izotiazolinon és a metil-izotiazolinon tekintetében történő módosításáról

2016/2037/EU 2016 L 314 12/12/2017

A Bizottság (EU) 2016/2037 irányelve (2016. november 21.) a 75/324/EGK tanácsi irányelvnek az
aeroszoladagolók megengedett nyomásának felső határértéke tekintetében és címkézési
rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról

2015/2193/EU 2015 L 313 19/12/2017
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2193 irányelve (2015. november 25.) a közepes
tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának
korlátozásáról

2016/2109/EU 2016 L 327 31/12/2017
A Bizottság (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelve (2016. december 1.) új fajok, valamint a Lolium x
boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv
módosításáról

2016/2258/EU 2016 L 342 31/12/2017
A Tanács (EU) 2016/2258 irányelve (2016. december 6.) a 2011/16/EU irányelvnek a pénzmosás
elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő
módosításáról
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2017/1279/EU 2017 L 184 31/12/2017
A Bizottság (EU) 2017/1279 végrehajtási irányelve (2017. július 14.) a növényeket vagy növényi
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének
módosításáról

2015/2302/EU 2015 L 326 01/01/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási
csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/1106/EU 2016 L 183 01/01/2018 A Bizottság (EU) 2016/1106 irányelve (2016. július 7.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2015/2366/EU 2015 L 337 13/01/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci
pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a
1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
A Tanács 2013/59/Euratom irányelve (2013. december 5.) az ionizáló sugárzás miatti
sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások
megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom
és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/1214/EU 2016 L 199 15/02/2018 A Bizottság (EU) 2016/1214 irányelve (2016. július 25.) a vérellátó intézmények minőségbiztosítási
rendszerére vonatkozó szabványokról és előírásokról szóló 2005/62/EK irányelv módosításáról

2018/411/EU 2018 L 76 (no date)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/411 irányelve (2018. március 14.) az (EU) 2016/97
irányelvnek a tagállami átültető rendelkezések alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő
módosításáról Direttiva (UE) 2018/411 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2018 li
temenda d-Direttiva (UE) 2016/97 rigward id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati
Membri

2017/1572/EU 2017 L 238 (no date)
A Bizottság (EU) 2017/1572 irányelve (2017. szeptember 15.) a 2001/83/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára
vonatkozó alapelvek és iránymutatások tekintetében történő kiegészítéséről

2017/1920/EU 2017 L 271 31/03/2018
A Bizottság (EU) 2017/1920 végrehajtási irányelve (2017. október 19.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv
IV. mellékletének a Solanum tuberosum L. Unióból származó magjainak mozgása tekintetében
történő módosításáról

2015/637/EU 2015 L 106 01/05/2018
A Tanács (EU) 2015/637 irányelve (2015. április 20.) a harmadik országokban képviselettel nem
rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési
intézkedésekről és a 95/553/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

2016/1148/EU 2016 L 194 09/05/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és
információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről

2014/50/EU 2014 L 128 21/05/2018
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/50/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók
mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával
történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről

2017/2096/EU 2017 L 299 06/06/2018 A Bizottság (EU) 2017/2096 irányelve (2017. november 15.) az elhasználódott járművekről szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról

2016/943/EU 2016 L 157 09/06/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/943 irányelve (2016. június 8.) a nem nyilvános
know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és
felfedésével szembeni védelemről

2016/97/EU 2016 L 26 01/07/2018 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási
értékesítésről (átdolgozás)

2018/217/EU 2018 L 42 03/07/2018
A Bizottság (EU) 2018/217 irányelve (2018. január 31.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló
2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az I. melléklete I.1. szakaszának a
tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása által történő módosításáról

2017/1009/EU 2017 L 153 06/07/2018

A Bizottság (EU) 2017/1009 felhatalmazáson alapuló irányelve (2017. március 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a reflexiós tényezőre vonatkozó
követelmények céljára használt üveg filterekben és üvegekben használt kadmiumra és ólomra
megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról
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2017/1010/EU 2017 L 153 06/07/2018
A Bizottság (EU) 2017/1010 felhatalmazáson alapuló irányelve (2017. március 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes, hűtőközeget tartalmazó
kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2017/1011/EU 2017 L 153 06/07/2018
A Bizottság (EU) 2017/1011 felhatalmazáson alapuló irányelve (2017. március 15.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az optikai alkalmazásokban használt fehér
üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2017/164/EU 2017 L 27 21/08/2018
A Bizottság (EU) 2017/164 irányelve (2017. január 31.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az
indikatív foglalkozási expozíciós határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK,
valamint a 2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról

2018/100/EU 2018 L 17 31/08/2018

A Bizottság (EU) 2018/100 végrehajtási irányelve (2018. január 22.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról

2018/912/EU 2018 L 162 01/09/2018
A Tanács (EU) 2018/912 irányelve (2018. június 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó
kötelezettség tekintetében történő módosításáról

2016/2102/EU 2016 L 327 23/09/2018 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

2018/484/EU 2018 L 81 30/09/2018
A Bizottság (EU) 2018/484 végrehajtási irányelve (2018. március 21.) a 93/49/EGK irányelvnek a
Palmae családba tartozó egyes nemzetségek és fajok szaporítóanyagai által a Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) vonatkozásában teljesítendő követelmények tekintetében történő módosításáról

2016/1629/EU 2016 L 252 07/10/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1629 irányelve (2016. szeptember 14.) a belvízi
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról, a 2009/100/EK irányelv módosításáról
és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2018/970/EU 2018 L 174 07/10/2018
A Bizottság (EU) 2018/970 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. április 18.) a belvízi hajókra
vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló (EU) 2016/1629 európai parlamenti és
tanácsi irányelv II., III. és V. mellékletének módosításáról

2017/1564/EU 2017 L 242 11/10/2018

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1564 irányelve (2017. szeptember 13.) a szerzői és
szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok,
látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló
egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és
szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról

2017/738/EU 2017 L 110 28/10/2018
A Tanács (EU) 2017/738 irányelve (2017. március 27.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás
céljából az ólom tekintetében történő módosításáról

2017/774/EU 2017 L 115 04/11/2018
A Bizottság (EU) 2017/774 irányelve (2017. május 3.) a játékokban található vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a fenol tekintetében történő módosításáról

2016/1855/EU 2016 L 284 09/11/2018
A Bizottság (EU) 2016/1855 irányelve (2016. október 19.) az élelmiszerek és az
élelmiszer-összetevők előállítása során felhasznált extrakciós oldószerekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 2009/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2017/1975/EU 2017 L 281 20/11/2018
A Bizottság (EU) 2017/1975 felhatalmazáson alapuló irányelve (2017. augusztus 7.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a kijelző rendszerekben használt
színátalakító fénykibocsátó diódákban (LED-ek) alkalmazott kadmiumra megadott mentesség
tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2017/898/EU 2017 L 138 25/11/2018
A Bizottság (EU) 2017/898 irányelve (2017. május 24.) a játékokban található vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének a biszfenol-A tekintetében történő
módosításáról
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2018/1695/EU 2018 L 282 (no date)
A Tanács (EU) 2018/1695 irányelve (2018. november 6.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások
nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási
mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

2018/1713/EU 2018 L 286 (no date) A Tanács (EU) 2018/1713 irányelve (2018. november 6.) a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre,
újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról

2016/2370/EU 2016 L 352 25/12/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2370 irányelve (2016. december 14.) a 2012/34/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának
megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról

2017/2399/EU 2017 L 345 29/12/2018
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2399 irányelve (2017. december 12.) a 2014/59/EU
irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt
helye tekintetében történő módosításáról

2015/996/EU 2015 L 168 31/12/2018 A Bizottság (EU) 2015/996 irányelve (2015. május 19.) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti közös zajértékelési módszerek meghatározásáról

2016/1065/EU 2016 L 177 31/12/2018 A Tanács (EU) 2016/1065 irányelve (2016. június 27.) a 2006/112/EK irányelvnek az utalványok
megítélése tekintetében történő módosításáról

2018/1027/EU 2018 L 184 31/12/2018 A Bizottság (EU) 2018/1027 végrehajtási irányelve (2018. július 19.) a 66/402/EGK tanácsi
irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról

2018/1028/EU 2018 L 184 31/12/2018
A Bizottság (EU) 2018/1028 végrehajtási irányelve (2018. július 19.) az új fajok, valamint a Lolium x
boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről

2016/2341/EU 2016 L 354 13/01/2019 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről

2015/2436/EU 2015 L 336 14/01/2019 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

2018/2057/EU 2018 L 329 (no date)
A Tanács (EU) 2018/2057 irányelve (2018. december 20.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmus egy bizonyos értékhatárt
meghaladó termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó ideiglenes alkalmazása
tekintetében történő módosításáról

2014/55/EU 2014 L 133 17/04/2019 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/55/EU irányelve (2014. április 16.) az elektronikus
számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról

2017/2102/EU 2017 L 305 12/06/2019
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2102 irányelve (2017. november 15.) az egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról

2017/1852/EU 2017 L 265 30/06/2019 A Tanács (EU) 2017/1852 irányelve (2017. október 10.) az európai uniós adóügyi vitarendezési
mechanizmusokról

2018/736/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/736 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. február 27.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes, ólmot üvegben vagy kerámiában
tartalmazó elektromos és elektronikus alkatrészekre megadott mentesség tekintetében, a
tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2018/737/EU 2018 L 123 30/06/2019

A Bizottság (EU) 2018/737 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. február 27.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a korong- és síkmátrix alakú többrétegű
kerámiakondenzátorok géppel készített átmenőfuratokba történő forrasztásához használt
forrasztóanyagokban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2018/738/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/738 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. február 27.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a cermet-alapú beállító potenciométer egyes
alkatrészeiben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2018/739/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/739 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. március 1.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az acél ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról
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2018/740/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/740 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. március 1.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint az alumínium ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2018/741/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/741 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. március 1.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az ólomra mint a réz ötvözőelemére
megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2018/742/EU 2018 L 123 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/742 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. március 1.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a magas olvadáspontú forrasztóanyagokban
lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2018/1846/EU 2018 L 299 30/06/2019
A Bizottság (EU) 2018/1846 irányelve (2018. november 23.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról
szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki
fejlődés figyelembevétele céljából történő módosításáról

2018/933/EU 2018 L 162 21/07/2019 A Bizottság (EU) 2018/933 irányelve (2018. június 29.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv német nyelvű változatának helyesbítéséről

2019/178/EU 2019 L 33 21/07/2019

A Bizottság (EU) 2019/178 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra
szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó
mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából
történő módosításáról

2019/114/EU 2019 L 23 31/08/2019

A Bizottság (EU) 2019/114 végrehajtási irányelve (2019. január 24.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7.
cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító
2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok
fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei
tekintetében történő módosításáról

2019/523/EU 2019 L 86 31/08/2019
A Bizottság (EU) 2019/523 végrehajtási irányelve (2019. március 21.) a növényeket vagy növényi
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletének
módosításáról

2019/782/EU 2019 L 127 05/09/2019 A Bizottság (EU) 2019/782 irányelve (2019. május 15.) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról

2018/350/EU 2018 L 67 29/09/2019
A Bizottság (EU) 2018/350 irányelve (2018. március 8.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a géntechnológiával módosított szervezetek környezeti kockázatértékelése tekintetében
történő módosításáról

2018/410/EU 2018 L 76 09/10/2019
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/410 irányelve (2018. március 14.) a 2003/87/EK
irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású
technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról és az (EU)
2015/1814 határozat módosításáról

2018/1581/EU 2018 L 263 19/10/2019 A Bizottság (EU) 2018/1581 végrehajtási irányelve (2018. október 19.) a 2009/119/EK tanácsi
irányelvnek a készletezési kötelezettségek számítási módszerei tekintetében történő módosításáról

2018/725/EU 2018 L 122 17/11/2019
A Bizottság (EU) 2018/725 irányelve (2018. május 16.) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és tudományos
fejlődéshez való hozzáigazítás céljából a króm (VI) tekintetében történő módosításáról

2017/2108/EU 2017 L 315 21/12/2019 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2108 irányelve (2017. november 15.) a személyhajókra
vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló 2009/45/EK irányelv módosításáról

2017/2109/EU 2017 L 315 21/12/2019

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2109 irányelve (2017. november 15.) a Közösség
tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról
szóló 98/41/EK tanácsi irányelv módosításáról és a tagállamok kikötőibe érkező vagy onnan induló
hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről szóló 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv módosításáról
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2017/2110/EU 2017 L 315 21/12/2019
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2110 irányelve (2017. november 15.) a menetrend
szerinti személyszállítási szolgáltatást nyújtó ro-ro személyhajók és gyorsjáratú személyszállító vízi
járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszeréről, a 2009/16/EK
irányelv módosításáról és az 1999/35/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2016/1164/EU 2016 L 193 31/12/2019 A Tanács (EU) 2016/1164 irányelve (2016. július 12.) a belső piac működését közvetlenül érintő
adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról

2018/822/EU 2018 L 139 31/12/2019
A Tanács (EU) 2018/822 irányelve (2018. május 25.) a 2011/16/EU irányelvnek az adatszolgáltatási
kötelezettség alá tartozó, határokon átnyúló konstrukciókkal kapcsolatosan az adózás területére
vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

2018/1910/EU 2018 L 311 31/12/2019
A Tanács (EU) 2018/1910 irányelve (2018. december 4.) a 2006/112/EK
irányelvnek a hozzáadottértékadó-rendszer egyes, a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására
vonatkozó szabályainak harmonizálása és egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról

2019/475/EU 2019 L 83 31/12/2019
A Tanács (EU) 2019/475 irányelve (2019. február 18.) a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek
az olasz Campione d'Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe,
valamint a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá történő bevonása érdekében történő módosításáról

2018/843/EU 2018 L 156 10/01/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló
(EU) 2015/849 irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról

2017/2398/EU 2017 L 345 17/01/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve (2017. december 12.) a munkájuk során
rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

2019/68/EU 2019 L 15 17/01/2020
A Bizottság (EU) 2019/68 végrehajtási irányelve (2019. január 16.) a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek és alapvető
alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások megállapításáról

2019/69/EU 2019 L 15 17/01/2020
A Bizottság (EU) 2019/69 végrehajtási irányelve (2019. január 16.) a fegyverek megszerzésének és
tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre
vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról

2018/131/EU 2018 L 22 16/02/2020

A Tanács (EU) 2018/131 irányelve (2018. január 23.) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak
Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a
2009/13/EK irányelvnek a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény 2014. évi, a Nemzetközi
Munkaügyi Konferencia által 2014. június 11-én jóváhagyott módosításával összhangban történő
módosítása céljából létrejött megállapodás uniós jogba való átültetéséről

2019/692/EU 2019 L 117 24/02/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/692 irányelve (2019. április 17.) a földgáz belső piacára
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáró

2019/169/EU 2019 L 33 29/02/2020
Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/169 tas-16 ta' Novembru 2018 li temenda, għall-finijiet
ta' adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għaċ-ċomb fiċ-ċeramika dielettrika f'ċerti kapaċitaturi

2019/170/EU 2019 L 33 29/02/2020

A Bizottság (EU) 2019/170 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes kondenzátorokban található,
ólom-cirkanát-titanát alapú dielektromos kerámiaanyagokban lévő ólomra megadott mentesség
tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról

2019/171/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/171 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a villamos érintkezésekben lévő kadmiumra
és vegyületeire megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2019/172/EU 2019 L 33 29/02/2020

A Bizottság (EU) 2019/172 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált áramkörökben a
félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító
forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról
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2019/173/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/173 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zománcok üvegre történő felviteléhez
használt nyomdafestékekben lévő ólomra és kadmiumra megadott mentesség tekintetében, a
tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2019/174/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/174 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a 69/493/EGK irányelvben meghatározott,
kristályüvegben kötött formában található ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2019/175/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/175 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének egyes lézercsövek tokjának összeállításánál
használatos lezáró frittben lévő ólom-oxidra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2019/176/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/176 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes diódák bevonatrétegében lévő
ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2019/177/EU 2019 L 33 29/02/2020
A Bizottság (EU) 2019/177 felhatalmazáson alapuló irányelve (2018. november 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a foszforokat tartalmazó kisülőlámpákban
található fluoreszkáló porban aktivátorként alkalmazott ólomra megadott mentesség tekintetében, a
tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2018/844/EU 2018 L 156 10/03/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.) az épületek
energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU
irányelv módosításáról

2019/1813/EU 2019 L 278 31/03/2020

A Bizottság (EU) 2019/1813 végrehajtási irányelve (2019. október 29.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv
hatálya alá tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve gyümölcstermesztésre szánt
ültetési anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról szóló 2014/96/EU végrehajtási
irányelvnek a szaporítóanyagok és gyümölcstermő növények tanúsított kategóriái jelölésének színe,
valamint a szállítói okmány tartalma tekintetében való módosításáról

2020/362/EU 2020 L 167 05/04/2020
A Bizottság (EU) 2020/362 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) az elhasználódott
járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a lakóautók
abszorpciós hűtőgépeinek szénacél hűtőrendszerében korrózióálló anyagként használt hat vegyértékű
krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2020/363/EU 2020 L 67 05/04/2020
A Bizottság (EU) 2020/363 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) az elhasználódott
járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének alkatrészekben
használt ólomra és ólomvegyületekre vonatkozó egyes mentességek tekintetében történő
módosításáról

2019/1845/EU 2019 L 283 30/04/2020
A Bizottság (EU) 2019/1845 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 8.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a motorrendszerekben alkalmazott egyes gumi alkatrészekben lévő
bisz(2-etil-hexil)-ftalátra (DEHP) vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2019/1846/EU 2019 L 283 30/04/2020
A Bizottság (EU) 2019/1846 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 8.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű motorokban használt forrasztásokban lévő
ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2019/1258/EU 2019 L 196 13/05/2020
A Bizottság (EU) 2019/1258 irányelve (2019. július 23.) a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének
az SI-alapegységek meghatározása tekintetében a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából
történő módosításáról

2018/645/EU 2018 L 112 23/05/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/645 irányelve (2018. április 18.) az egyes közúti
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről
szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról

2020/700/EU 2020 L 165 (no date)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/700 irányelve (2020. május 25.) az (EU) 2016/797 és
az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő
módosításáról
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2019/1985/EU 2019 L 308 31/05/2020

A Bizottság (EU) 2019/1985 Végrehajtási Irányelve (2019. november 28.) a 2002/53/EK tanácsi
irányelv 7. cikkéhez és a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket
megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és
zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat
minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról

2020/177/EU 2020 L 41 31/05/2020
A Bizottság (EU) 2020/177 végrehajtási irányelve (2020. február 11.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a
68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a
93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a
vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról

2020/876/EU 2020 L 204 (no date)
A Tanács (EU) 2020/876 irányelve (2020. június 24.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén
az információk benyújtására és cseréjére vonatkozó egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti
sürgetően szükséges halasztása kezelésének érdekében történő módosításáról

2019/990/EU 2019 L 160 30/06/2020
A Bizottság (EU) 2019/990 végrehajtási irányelve (2019. június 17.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 2.
cikke (1) bekezdésének b) pontjában, a 2008/72/EK tanácsi irányelv II. mellékletében és a 93/61/EGK
bizottsági irányelv mellékletében szereplő nemzetség- és fajlista módosításáról

2020/432/EU 2020 L 88 30/06/2020
A Bizottság (EU) 2020/432 végrehajtási irányelve (2020. március 23.) a 2002/55/EK tanácsi
irányelvnek a zöldségek fogalmának meghatározása, valamint a 2. cikk (1) bekezdésének b)
pontjában szereplő nemzetség- és fajlista tekintetében történő módosításáról

2018/849/EU 2018 L 150 05/07/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/849 irányelve (2018. május 30.) az elhasználódott
járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a
hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról

2018/850/EU 2018 L 150 05/07/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/850 irányelve (2018. május 30.) a hulladéklerakókról
szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról

2018/851/EU 2018 L 150 05/07/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve (2018. május 30.) a hulladékokról szóló
2008/98/EK irányelv módosításáról

2018/852/EU 2018 L 150 05/07/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/852 irányelve (2018. május 30.) a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

2018/957/EU 2018 L 173 30/07/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók
szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról

2018/958/EU 2018 L 173 30/07/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/958 irányelve (2018. június 28.) a szakmák új
szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről

2020/364/EU 2020 L 67 31/08/2020
A Bizottság (EU) 2020/364 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az egyes sugárzástűrő videókamera-csövekben használt kadmiumra
vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2017/828/EU 2017 L 132 03/09/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/828 irányelve (2017. május 17.) a 2007/36/EK
irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése tekintetében történő módosításáról

2018/1808/EU 2018 L 303 19/09/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1808 irányelve (2018. november 14.) a tagállamok
audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról

2018/2002/EU 2018 L 328 25/10/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2002 irányelve (2018. december 11.) az
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról

2016/797/EU 2016 L 138 31/10/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer
Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról

2016/798/EU 2016 L 138 31/10/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról

2020/612/EU 2020 L 141 01/11/2020 A Bizottság (EU) 2020/612 irányelve (2020. május 4.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
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2020/739/EU 2020 L 175 24/11/2020
A Bizottság (EU) 2020/739 irányelve (2020. június 3.) a 2000/54/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv III. mellékletének a SARS-CoV-2 vírusnak az emberek számára tudvalevőleg fertőző
betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról és az
(EU) 2019/1833 bizottsági irányelv módosításáról

2020/2020/EU 2020 L 419 (no date)
A Tanács (EU) 2020/2020 irányelve (2020. december 7.) a 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a
Covid19-oltóanyagokra és -in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó
hozzáadottérték-adóval kapcsolatban, a Covid19-világjárványra válaszul hozott ideiglenes
intézkedések tekintetében történő módosításáról

2018/1972/EU 2018 L 321 21/12/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai
Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás)

2019/878/EU 2019 L 150 28/12/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/878 irányelve (2019. május 20.) a 2013/36/EU
irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding
társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási
intézkedések tekintetében történő módosításáról

2019/879/EU 2019 L 150 28/12/2020
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/879 irányelve (2019. május 20.) a hitelintézetek és a
befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében a 2014/59/EU
irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról

2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/944 irányelve (2019.június 5.) a villamos energia belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról

2020/1756/EU 2020 L 396 31/12/2020
A Tanács (EU) 2020/1756 irányelve (2020. november 20.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő
módosításáról

2019/1/EU 2019 L 11 04/02/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1 irányelve (2018. december 11.) a tagállami
versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a
belső piac megfelelő működésének biztosításáról

2019/130/EU 2019 L 30 20/02/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/130 irányelve (2019. január 16.) a munkájuk során
rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló
2004/37/EK irányelv módosításáról

2020/360/EU 2020 L 67 31/03/2021
A Bizottság (EU) 2020/360 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából, a vezetőképesség-mérésekre használt platinázott platinaelektródokban
lévő ólom mentesítése tekintetében történő módosításáról

2020/361/EU 2020 L 67 31/03/2021
A Bizottság (EU) 2020/361 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az abszorpciós hűtőgépek szénacél hűtőrendszerében korróziógátló
szerként használt hat vegyértékű krómra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2020/365/EU 2020 L 67 31/03/2021
a Bizottság (EU) 2020/365 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az egyes belső égésű kézi motorokban használt forraszanyagban és
csatlakozások bevonatában lévő ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2020/366/EU 2020 L 67 31/03/2021

A Bizottság (EU) 2020/366 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. december 17.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a vér és más testfolyadékok és testgázok elemzésére szolgáló in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközökben használt polivinilkloridban (PVC) hőstabilizátorként
alkalmazott ólomra vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2021/555/EU 2021 L 115 (no date) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/555 irányelve (2021. március 24.) a fegyverek
megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről (kodifikált szöveg)

2019/633/EU 2019 L 111 01/05/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/633 irányelve (2019. április 17.) a mezőgazdasági és
élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci
gyakorlatokról

2020/1504/EU 2020 L 347 10/05/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1504 irányelve (2020. október 7.) a pénzügyi eszközök
piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról

2019/1922/EU 2019 L 298 19/05/2021
A Bizottság (EU) 2019/1922 Irányelve (2019. november 18.) a játékok biztonságáról szóló
2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. része 13. pontjának a műszaki és
tudományos fejlődéshez való hozzáigazítás céljából az alumínium tekintetében történő módosításáról
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2019/1831/EU 2019 L 279 20/05/2021
A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján
meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a
2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

2019/1929/EU 2019 L 299 20/05/2021
A Bizottság (EU) 2019/1929 irányelve (2019. november 19.) a 2009/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. melléklete C. függelékének az egyes játékokban használt vegyi anyagokra
vonatkozó egyedi határértékek elfogadása céljából a formaldehid tekintetében történő módosításáról

2019/789/EU 2019 L 130 07/06/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/789 irányelve (2019. április 17.) a műsorszolgáltató
szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére
alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok
megállapításáról valamint a 93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról

2019/790/EU 2019 L 130 07/06/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes
piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról

2019/2034/EU 2019 L 314 26/06/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2034 irányelve (2019. november 27.) a befektetési
vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a
2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról

2019/883/EU 2019 L 151 28/06/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/883 irányelve (2019. április 17.) a hajókról származó
hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2010/65/EU irányelv
módosításáról, valamint a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2017/2455/EU 2017 L 348 30/06/2021
A Tanács (EU) 2017/2455 irányelve (2017. december 5.) a 2006/112/EK irányelvnek és a
2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó
bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

2018/2001/EU 2018 L 328 30/06/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló
energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról

2019/1995/EU 2019 L 310 30/06/2021
A Tanács (EU) 2019/1995 irányelve (2019. november 21.) a 2006/112/EK irányelvnek a termékek
távértékesítésére és bizonyos belföldi termékértékesítésekre vonatkozó rendelkezések tekintetében
történő módosításáról

2019/2177/EU 2019 L 334 30/06/2021

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2177 irányelve (2019. december 18.) a biztosítási és
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU)
2015/849 irányelv módosításáról

2020/1833/EU 2020 L 408 30/06/2021
A Bizottság (EU) 2020/1833 felhatalmazáson alapuló irányelve (2020. október 2.) a 2008/68/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődés
figyelembevétele céljából történő módosításáról

2019/770/EU 2019 L 136 01/07/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól

2019/771/EU 2019 L 136 01/07/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére
irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2019/904/EU 2019 L 155 03/07/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve (2019. június 5.) egyes
műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről

2019/2162/EU 2019 L 328 08/07/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2162 irányelve (2019. november 27.) a fedezett
kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a
2014/59/EU irányelv módosításáról

2019/983/EU 2019 L 164 11/07/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/983 irányelve (2019. június 5.) a munkájuk során
rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

2019/1023/EU 2019 L 172 17/07/2021

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1023 irányelve (2019. június 20.) a megelőző
szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a
szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának
növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (Szerkezetátalakítási
és fizetésképtelenségi irányelv)

2019/1024/EU 2019 L 172 17/07/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű
adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról
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2019/1151/EU 2019 L 186 01/08/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1151 irányelve (2019. június 20.) az (EU) 2017/1132
irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében
történő módosításáról

2019/1159/EU 2019 L 188 02/08/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1159 irányelve (2019. június 20.) a tengerészek
képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által
kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről

2019/1160/EU 2019 L 188 02/08/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1160 irányelve (2019. június 20.) a 2009/65/EK és a
2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása
tekintetében történő módosításáról

2019/1161/EU 2019 L 188 02/08/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1161 irányelve (2019. június 20.) a tiszta és
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv
módosításáról

2021/1047/EU 2021 L 225 30/09/2021
A Bizottság (EU) 2021/1047 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. március 5.) a 2009/43/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az annak mellékletében foglalt, védelmi vonatkozású
termékeket tartalmazó jegyzéknek az Európai Unió 2020. február 17-i naprakésszé tett közös katonai
listájával összhangban való naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról

2019/520/EU 2019 L 91 19/10/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/520 irányelve (2019. március 19.) az Unión belüli
elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos
információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről

2021/647/EU 2021 L 133 31/10/2021

A Bizottság (EU) 2021/647 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. január 15.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tudományos és a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, egyes ólom- és hat vegyértékű krómvegyületeknek a (szakmai célú)
polgári felhasználású robbanóanyagok elektromos és elektronikus gyújtószerkezeteiben való
használatára megadott mentesség tekintetében történő módosításáról

2019/1832/EU 2019 L 279 20/11/2021 A Bizottság (EU) 2019/1832 irányelve (2019. október 24.) a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III.
mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

2019/1833/EU 2019 L 279 20/11/2021 Direktiva Komisije (EU) 2019/1833 оd 24. listopada 2019. o izmjeni priloga I., III., V. i VI. Direktivi
2000/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi strogo tehničkih prilagodbi

2019/1834/EU 2019 L 279 20/11/2021 A Bizottság (EU) 2019/1834 Irányelve (2019. október 24.) a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV.
mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

2019/2161/EU 2019 L 328 28/11/2021
Az Európai Parlament és a Tanács 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi
irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése
tekintetében történő módosításáról

2021/338/EU 2021 L 68 28/11/2021
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/338 irányelve (2021. február 16.) a 2014/65/EU
irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint a
2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében,
a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról

2019/1936/EU 2019 L 305 17/12/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1936 irányelve (2019. október 23.) a közúti
infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról

2019/1937/EU 2016 L 305 17/12/2021 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog
megsértését bejelentő személyek védelméről

2017/952/EU 2017 L 144 31/12/2021 A Tanács (EU) 2017/952 irányelve (2017. május 29.) az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik
országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról

2020/262/EU 2020 L 58 31/12/2021 A Tanács (EU) 2020/262 irányelve (2019. december 19.) a jövedéki adóra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról (átdolgozás)

2020/367/EU 2020 L 67 31/12/2021
A Bizottság (EU) 2020/367 Irányelve (2020. március 4.) a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv III. mellékletének a környezeti zaj káros hatásainak értékelésére vonatkozó módszerek
megállapítása érdekében történő módosításáról

2020/1151/EU 2020 L 256 31/12/2021 A Tanács (EU) 2020/1151 irányelve (2020. július 29.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki
adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról
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2021/746/EU 2021 L 160 31/12/2021
A Bizottság (EU) 2021/746 végrehajtási irányelve (2021. május 6.) a 2003/90/EK és a 2003/91/EK
irányelvnek a mezőgazdasági növényfajok és a zöldségfajok egyes fajtáinak vizsgálatára vonatkozó
előírások, valamint a 2003/90/EK irányelvnek egyes növények botanikai nevei tekintetében történő
módosításáról

2021/1159/EU 2021 L 250 31/12/2021
A Tanács (EU) 2021/1159 irányelve (2021. július 13.) a 2006/112/EK irányelvnek az importra,
valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó, a
Covid19-világjárványra válaszul bevezetett ideiglenes mentességek tekintetében történő
módosításáról 1 II Nem jogalkotási aktusok

2021/1226/EU 2021 L 269 31/12/2021
A Bizottság (EU) 2021/1226 felhatalmazáson alapuló irányelve (2020. december 21.) a 2002/49/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való
hozzáigazítás céljából, a közös zajértékelési módszerek tekintetében történő módosításáról

2017/2397/EU 2017 L 345 17/01/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2397 irányelve (2017. december 12.) a belvízi
hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2020/12/EU 2020 L 6 17/01/2022
A Bizottság (EU) 2020/12 felhatalmazáson alapuló irányelve (2019. augusztus 2.) az (EU) 2017/2397
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és
készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra
vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről

2021/1233/EU 2021 L 274 17/01/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1233 irányelve (2021. július 14.) az (EU) 2017/2397
irányelvnek a harmadik országok által kiállított bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti
intézkedések tekintetében történő módosításáról

2021/415/EU 2021 L 81 31/01/2022
A Bizottság (EU) 2021/415 végrehajtási irányelve (2021. március 8.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK
tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a
tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról

2021/1206/EU 2021 L 261 31/01/2022
A Bizottság (EU) 2021/1206 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. április 30.) a tengerészeti
felszerelésekről szóló 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a
tengerészeti felszerelések megfelelőségét értékelő szervezetek által használt laboratóriumokra
vonatkozó szabvány tekintetében történő módosításáról

2021/2171/EU 2021 L 438 31/01/2022 A Bizottság (EU) 2021/2171 végrehajtási irányelve (2021. december 7.) a 66/402/EGK tanácsi
irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a tekintetében történő módosításáról

2020/1057/EU 2020 L 249 02/02/2022

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1057 irányelve (2020. július 15.) a közúti szállítási
ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv
és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a
végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet
módosításáról

2022/543/EU 2022 L 107 (no date)
A Tanács (EU) 2022/543 irányelve (2022. április 5.) a 2008/118/EK és az (EU) 2020/262 irányelvnek
a Csatorna-alagút francia termináljában található vámmentes üzletek tekintetében történő
módosításáról

2021/1978/EU 2021 L 402 30/04/2022

A Bizottság (EU) 2021/1978 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. augusztus 11.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP), a benzil-butil-ftalát (BBP), a
dibutil-ftalát (DBP) és a diizobutil-ftalát (DIBP) orvostechnikai eszközökből származó és az ilyen
eszközök javítására vagy felújítására felhasználandó cserealkatrészekben való használatára
vonatkozó mentesség tekintetében történő módosításáról

2021/1979/EU 2021 L 402 30/04/2022

A Bizottság (EU) 2021/1979 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. augusztus 11.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) mágneses rezonanciás képalkotó
(MRI) berendezések érzékelő tekercseinek műanyag alkatrészeiben való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében történő módosításáról

2021/1980/EU 2021 L 402 30/04/2022

A Bizottság (EU) 2021/1980 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. augusztus 11.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) emberi testnedvek és/vagy
dializátfolyadékok elemzésére szolgáló ionszelektív elektródokban való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében történő módosításáról

2019/882/EU 2019 L 151 28/06/2022 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/882 irányelve (2019. április 17.) a termékekre és a
szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről
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2019/2235/EU 2019 L 336 30/06/2022
A Tanács (EU) 2019/2235 irányelve (2019. december 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló
2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő
módosításáról

2021/884/EU 2021 L 194 30/06/2022

A Bizottság (EU) 2021/884 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. március 8.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából, az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerek elektromos
forgóérintkezőiben használt higanyra vonatkozó mentesség érvényességi időszakának tekintetében
történő módosításáról

2021/2261/EU 2021 L 455 30/06/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2261 irányelve (2021. december 15.) a 2009/65/EK
irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó
kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében
történő módosításáról (

2020/2088/EU 2020 L 423 04/07/2022
A Bizottság (EU) 2020/2088 irányelve (2020. december 11.) a 2009/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének jelölése
tekintetében történő módosításáról

2020/2089/EU 2020 L 423 04/07/2022
A Bizottság (EU) 2020/2089 irányelve (2020. december 11.) a 2009/48/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv II. mellékletének az allergén illatanyagok játékokban való jelenlétének tilalma
tekintetében történő módosításáról

2021/1270/EU 2021 L 277 31/07/2022
A Bizottság (EU) 2021/1270 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. április 21.) a 2010/43/EU
irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV)
esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében
történő módosításáról

2019/1152/EU 2019 L 186 01/08/2022 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1152 irányelve (2019. június 20.) az Európai Unióban
alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről

2019/1158/EU 2019 L 188 02/08/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a
gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről

2022/642/EU 2022 L 118 20/08/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/642 irányelve (2022. április 12.) a 2001/20/EK és a
2001/83/EK irányelvnek az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságban, valamint Cipruson,
Írországban és Máltán elérhetővé tett, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó
bizonyos kötelezettségektől való eltérések tekintetében történő módosításáról

2021/1269/EU 2021 L 277 21/08/2022
A Bizottság (EU) 2021/1269 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. április 21.) az (EU) 2017/593
felhatalmazáson alapuló irányelvnek a fenntarthatósági tényezőknek a termékirányítási
kötelezettségekbe való integrálása tekintetében történő módosításáról

2021/971/EU 2021 L 214 31/08/2022

A Bizottság (EU) 2021/971 végrehajtási irányelve (2021. június 16.) a takarmánynövény-vetőmagok
forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a gabonavetőmagok
forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének, a répavetőmag forgalmazásáról
szóló 2002/54/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló
2002/55/EK tanácsi irányelv I. mellékletének, valamint az olaj- és rostnövények vetőmagjának
forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv I. mellékletének a biokémiai és molekuláris
technikák alkalmazása tekintetében történő módosításáról

2021/1927/EU 2021 L 393 31/08/2022
A Bizottság (EU) 2021/1927 végrehajtási irányelve (2021. november 5.) a 66/402/EGK tanácsi
irányelv I. és II. mellékletének a citoplazmás hímsterilitással előállított hibridbúza-vetőmagokra
vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

2021/1716/EU 2021 L 342 27/09/2022
A Bizottság (EU) 2021/1716 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. június 29.) a 2014/47/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járműkategória-megnevezéseket érintő, a
típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályok módosításaiból eredő változásai tekintetében történő
módosításáról

2021/1717/EU 2021 L 342 27/09/2022

A Bizottság (EU) 2021/1717 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. július 9.) a 2014/45/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek egyes járműkategória-megnevezések naprakésszé tétele, valamint
az e-segélyhívónak az irányelv I. és III. mellékletében szereplő megvizsgálandó tételeknek,
módszereknek, hibaokoknak és hiányosságok értékelésének listájára történő felvétele tekintetében
történő módosításáról

2022/274/EU 2022 L 43 30/09/2022

A Bizottság (EU) 2022/274 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű
hidegkatódos fénycsövekben és külső elektródás fénycsövekben való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról
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2022/275/EU 2022 L 43 30/09/2022
Commission Delegated Directive (EU) 2022/275 of 13 December 2021 amending, for the purposes of
adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in other High Pressure
Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes

2022/276/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/276 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló,
egy végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a
tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/277/EU 2022 L 43 30/09/2022

A Bizottság (EU) 2022/277 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra
szolgáló, 30 W alatti teljesítményű, legalább 20000 óra élettartamú, egy végükön fejelt kompakt
fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/278/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/278 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a fémhalogén lámpákban való
felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/279/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/279 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű egyéb
kisülőlámpákban való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/280/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/280 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany egyéb kisnyomású kisülőlámpákban
való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/281/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/281 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a különleges rendeltetésű, egy
végükön fejelt kompakt fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében, a
tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/282/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/282 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak a nem egyenes háromsávos
foszfor fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és
műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/283/EU 2022 L 43 30/09/2022

A Bizottság (EU) 2022/283 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az általános világítási célra
szolgáló, javított színvisszaadási indexű, nagynyomású nátrium(gőz)lámpákban való felhasználására
vonatkozó mentesség tekintetében a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás
céljából történő módosításáról

2022/284/EU 2022 L 43 30/09/2022
A Bizottság (EU) 2022/284 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 16.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higany általános világítási célra szolgáló,
két végén fejelt lineáris fénycsövekben való felhasználására vonatkozó mentesség tekintetében a
tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

2022/287/EU 2022 L 43 30/09/2022

A Bizottság (EU) 2022/287 felhatalmazáson alapuló irányelve (2021. december 13.) a 2011/65/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a higanynak az egyéb általános világítási
célra szolgáló, vagy különleges rendeltetésű fénycsövekben való felhasználására vonatkozó
mentesség tekintetében, a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő
módosításáról

2021/903/EU 2021 L 197 04/12/2022
A Bizottság (EU) 2021/903 irányelve (2021. június 3.) a 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az egyes játékokban található anilinre vonatkozó egyedi határértékek tekintetében történő
módosításáról

2020/1828/EU 2020 L 409 25/12/2022
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1828 irányelve (2020. november 25.) a fogyasztók
kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről

2021/514/EU 2021 L 104 31/12/2022 A Tanács (EU) 2021/514 irányelve (2021. március 22.) az adózás területén történő közigazgatási
együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról

2020/2184/EU 2020 L 435 12/01/2023 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/2184 irányelve (2020. december 16.) az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás)
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2019/2121/EU 2019 L 321 31/01/2023
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2121 Irányelve (2019. november 27.) az (EU)
2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő
módosításáról

2021/2101/EU 2021 L 429 22/06/2023
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2101 irányelve (2021. november 24.) a 2013/34/EU
irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele
tekintetében történő módosításáról

2021/2118/EU 2021 L 430 23/06/2023
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2118 irányelve (2021. november 24.) a
gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK
irányelv módosításáról

2021/1187/EU 2021 L 258 10/08/2023 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1187 irányelve (2021. július 7.) a transzeurópai
közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről

2021/2167/EU 2021 L 438 29/12/2023
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2167 irányelve (2021. november 24.) a
hitelgondozókról és a hitelfelvásárlókról, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv
módosításáról

2020/284/EU 2020 L 62 31/12/2023 A Tanács (EU) 2020/284 irányelve (2020. február 18.) a 2006/112/EK irányelvnek a pénzforgalmi
szolgáltatók számára egyes kötelezettségek bevezetése tekintetében történő módosításáról

2019/997/EU 2019 L 163 03/01/2024 A Tanács (EU) 2019/997 irányelve (2019. június 18.) az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról,
valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

2022/362/EU 2020 L 69 25/03/2024
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/362 irányelve (2022. február 24.) az 1999/62/EK, az
1999/37/EK és az (EU) 2019/520 irányelvnek a gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért
kivetett díjak tekintetében való módosításáról

2022/431/EU 2022 L 88 05/04/2024
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/431 irányelve (2022. március 9.) a munkájuk során
rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról

2020/285/EU 2020 L 62 31/12/2024

A Tanács (EU) 2020/285 Irányelve (2020. február 18.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló
2006/112/EK irányelvneka kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében
történőmódosításáról és a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös
szabályozás megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és
információcsere tekintetében történő módosításáról

2022/542/EU 2022 L 107 31/12/2024 A Tanács (EU) 2022/542 irányelve (2022. április 5.) a 2006/112/EK és az (EU) 2020/285 irányelvnek
a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról
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