
2010/06 Структура на Официален вестник. Промени вследствие влизането в 
сила на Договора от Лисабон 

Официален вестник, серия L 

L I Законодателни актове 

а) Регламенти 

б) Директиви 

в) Решения 

г) Бюджети 



L II Незаконодателни актове 

а) Международни споразумения 

б) Регламенти1 

в) Директиви2 

г) Решения3 

д) Препоръки 

е) Насоки 

ж) Вътрешни и процедурни правилници 

з) Актове, приети от органите, създадени с международни споразумения 

и) Междуинституционални споразумения 

                                                 

1 P.m. Публикуването ще става в следния ред: 
 - Регламент на Европейския парламент 
 - Регламент на Съвета, пряко основан на Договорите 
 - Регламент за изпълнение на Съвета 
 - Регламент на Комисията, пряко основан на Договорите 
 - Делегиран регламент на Комисията 
 - Регламент за изпълнение на Комисията 
 - Регламент на Европейската централна банка 
2 P.m. Публикуването ще става в следния ред: 
 - Директива на Съвета, пряко основана на Договорите 
 - Директива за изпълнение на Съвета 
 - Директива на Комисията, пряко основана на Договорите 
 - Делегирана директива на Комисията 
 - Директива за изпълнение на Комисията  
3 P.m. Публикуването ще става в следния ред: 
 - Решение на Европейския парламент 
 - Решение на Европейския съвет 
 - Решение на Европейския парламент и на Съвета 
 - Решение на Съвета, пряко основано на Договорите 
 - Решение за изпълнение на Съвета 
 - Решение на Комисията, пряко основано на Договорите 
 - Делегирано решение на Комисията 
 - Решение за изпълнение на Комисията 
 - Решение на Европейската централна банка 



L III Други актове 

а) Европейско икономическо пространство 

L IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за 

ЕС и Договора за Евратом1 

                                                 

1 Тази рубрика ще бъде запазена временно, за да бъдат публикувани актовете, приети 
преди 1 декември 2009 г. по силата на старите Договори. 



Официален вестник серия С (рубрики от 5 до 9) 

C I Резолюции, препоръки и становища 

а) Резолюции 

б) Препоръки 

в) Становища1 

C II Съобщения 

а) Междуинституционални споразумения 

б) Съвместни декларации 

в) Съобщения на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския 

съюз 

– Европейски парламент 

– Европейски съвет 

– Съвет 

– Европейска комисия 

– Съд на Европейския съюз 

– Европейска централна банка 

– Сметна палата 

– Европейски икономически и социален комитет 

– Комитет на регионите 

– Служби и агенции на Европейския съюз 

                                                 

1 Незадължителни становища 



C III Подготвителни актове1 

а) Инициативи на държави-членки 

б) Европейски парламент 

в) Съвет 

г) Европейска комисия 

д) Съд на Европейския съюз 

е) Европейска централна банка 

(– становища)2 

(– препоръки)1 

ж) Сметна палата 

з) Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност 

и) Европейски икономически и социален комитет 

й) Комитет на регионите 

к) Европейска инвестиционна банка 

л) Служби и агенции на Европейския съюз 

                                                 

1 Предложения, препоръки, инициативи, задължителни становища и други 
подготвителни актове 

2 Няма да фигурира в съдържанието (показва реда в ОВ). 



C IV Информация 

а) Информация от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския 

съюз 

– Европейски парламент 

– Европейски съвет 

– Съвет 

– Европейска комисия 

– Съд на Европейския съюз 

– Европейска централна банка 

– Сметна палата 

– Европейски икономически и социален комитет 

– Комитет на регионите 

– Служби и агенции на Европейския съюз 

б) Информация от държавите-членки 

в) Информация за Европейското икономическо пространство 

(- от институциите)1 

(- от държавите-членки)1 

г) Информация от трети държави 

                                                 

1 Няма да фигурира в съдържанието (показва реда в ОВ). 



C V Становища 

а) Административни процедури 

б) Съдебни процедури 

в) Процедури, свързани с изпълнението на общата търговска политика 

г) Процедури, свързани с изпълнението на политиката в областта на 

конкуренцията 

д) Други актове 

 


