
 

 2010/06  Struktura Službenog lista – Prilagodba nakon stupanja na snagu 
Ugovora iz Lisabona 

 

Službeni list serija L  

L I. Zakonodavni akti  

 (a) Uredbe  

 (b) Direktive  

 (c) Odluke  

 (d) Proračuni 



L II. Nezakonodavni akti  

 (a) Međunarodni sporazumi  

 (b) Uredbe 1  

 (c) Direktive 2 

 (d) Odluke 3 

 (e) Preporuke 

 (f) Smjernice 

 (g) Poslovnici 

 (h) Akti koje donose tijela stvorena međunarodnim sporazumima 

 (i) Međuinstitucijski sporazumi 

                                                 
1 napomena - objavljuju se sljedećim redoslijedom: 
- Uredba Europskog parlamenta 
- Uredba Vijeća koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Provedbena uredba Vijeća 
- Uredba Komisije koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Delegirana uredba Komisije 
- Provedbena uredba Komisije 
- Uredba Europske središnje banke 
2 napomena - objavljuju se sljedećim redoslijedom: 
- Direktiva Vijeća koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Provedbena direktiva Vijeća 
- Direktiva Komisije koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Delegirana direktiva Komisije 
- Provedbena direktiva Komisije 
3 napomena - objavljuju se sljedećim redoslijedom: 
- Odluka Europskog parlamenta 
- Odluka Europskog vijeća 
- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća 
- Odluka Vijeća koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Provedbena odluka Vijeća 
- Odluka Komisije koja se temelji izravno na Ugovorima 
- Delegirana odluka Komisije 
- Provedbena odluka Komisije 
- Odluka Europske središnje banke 



L III. Drugi akti  

 (a) Europski gospodarski prostor 

L IV. Akti doneseni prije 1. prosinca 2009. na temelju Ugovora o EZ-u, Ugovora o EU-u i 
 Ugovora o Euratomu 4 

                                                 
4 Ovaj će se naslov privremeno zadržati radi objave akata donesenih prije 1. prosinca 2009. na temelju prijašnjih 
Ugovora 



Službeni list serija C (naslovi 5. do 9.) 

C I. Rezolucije, preporuke i mišljenja  

 (a) Rezolucije 

 (b) Preporuke 

 (c) Mišljenja 5  

C II. Informacije 

 (a) Međuinstitucijski sporazumi 

 (b) Zajedničke izjave 

 (c) Informacije institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije 

  - Europski parlament 

  - Europsko vijeće 

  - Vijeće 

  - Europska komisija 

  - Sud Europske unije 

  - Europska središnja banka 

  - Revizorski sud 

  - Europski gospodarski i socijalni odbor 

  - Odbor regija 

  - Uredi i agencije Europske unije 

                                                 
5 Neobvezujuća mišljenja. 



C III. Pripremni akti 6 

 (a) Inicijative država članica 

 (b) Europski parlament 

 (c) Vijeće 

 (d) Europska komisija 

 (e) Sud Europske unije 

 (f) Europska središnja banka 

  (- mišljenja) 7 

  (- preporuke) 8 

 (g) Revizorski sud 

 (h) Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 

 (i) Europski gospodarski i socijalni odbor 

 (j) Odbor regija 

 (k) Europska investicijska banka 

 (l) Uredi i agencije Europske unije 

                                                 
6 Prijedlozi, preporuke, inicijative, obvezujuća mišljenja i drugi pripremni akti. 
7 Neće se pojaviti u sadržaju (označuje redoslijed objavljivanja u SL-u) 
8 Prijedlozi, preporuke, inicijative, obvezujuća mišljenja i drugi pripremni akti. 



C IV. Obavijesti 

 (a) Obavijesti institucija, tijela, ureda i agencija Europske unije 

  - Europski parlament 

  - Europsko vijeće 

  - Vijeće 

  - Europska komisija 

  - Sud Europske unije 

  - Europska središnja banka 

  - Revizorski sud 

  - Europski gospodarski i socijalni odbor 

  - Odbor regija 

  - Uredi i agencije Europske unije 

 (b) Obavijesti država članica 

 (c) Obavijesti u vezi s Europskim gospodarskim prostorom 

  (- iz institucija) 9 

  (- iz država članica) 10 

 (d) Obavijesti trećih zemalja 

 

 

 

                                                 
9 Neće se pojaviti u sadržaju (označuje redoslijed objavljivanja u SL-u) 
10 Neće se pojaviti u sadržaju (označuje redoslijed objavljivanja u SL-u) 



C V. Objave 

 (a) Administrativni postupci 

 (b) Sudski postupci 

 (c) Postupci u vezi s provedbom zajedničke trgovinske politike 

 (d) Postupci u vezi s provedbom politike tržišnog natjecanja 

 (e) Drugi akti 
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