
2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem 
w życie traktatu lizbońskiego 

Dziennik Urzędowy seria L 

L I Akty ustawodawcze 

a) rozporządzenia 

b) dyrektywy 

c) decyzje 

d) budżety 



L II Akty o charakterze nieustawodawczym 

a) umowy międzynarodowe 

b) rozporządzenia1 

c) dyrektywy2 

d) decyzje3 

e) zalecenia 

f) wytyczne 

g) regulaminy wewnętrzne 

h) akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych 

i)       porozumienia międzyinstytucjonalne 

                                                 

1 Publikacja ma miejsce w następującej kolejności: 
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, 
 - rozporządzenie Rady przyjęte bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - rozporządzenie wykonawcze Rady, 
 - rozporządzenie Komisji przyjęte bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - delegowane rozporządzenie Komisji, 
 - rozporządzenie wykonawcze Komisji, 
 - rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego. 
2 Publikacja ma miejsce w następującej kolejności: 
 - dyrektywa Rady przyjęta bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - dyrektywa wykonawcza Rady, 
 - dyrektywa Komisji przyjęta bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - delegowana dyrektywa Komisji, 
 - dyrektywa wykonawcza Komisji. 
3 Publikacja ma miejsce w następującej kolejności: 
 - decyzja Parlamentu Europejskiego, 
 - decyzja Rady Europejskiej, 
 - decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady, 
 - decyzja Rady przyjęta bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - decyzja wykonawcza Rady, 
 - decyzja Komisji przyjęta bezpośrednio na podstawie Traktatów, 
 - delegowana decyzja Komisji, 
 - decyzja wykonawcza Komisji, 
 - decyzja Europejskiego Banku Centralnego. 



L III Inne akty 

a) Europejski Obszar Gospodarczy 

L IV Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu 

Euratom1 

                                                 

1 Rubryka ta będzie zachowana tymczasowo, aby opublikować akty przyjęte przed dniem 
1 grudnia 2009 r. na podstawie dawnych Traktatów. 



Dziennik Urzędowy seria C (rubryki 5–9) 

C I Rezolucje, zalecenia i opinie 

a) rezolucje 

b) zalecenia 

c) opinie1 

C II Komunikaty 

a) porozumienia międzyinstytucjonalne 

b) wspólne deklaracje 

c) komunikaty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej 

– Parlament Europejski 

– Rada Europejska 

– Rada 

– Komisja Europejska 

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

– Europejski Bank Centralny 

– Trybunał Obrachunkowy 

– Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

– Komitet Regionów 

– jednostki organizacyjne Unii Europejskiej 

                                                 

1 Opinie nieobowiązkowe. 



C III Akty przygotowawcze1 

a) inicjatywy państw członkowskich 

b) Parlament Europejski 

c) Rada 

d) Komisja Europejska 

e) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

f) Europejski Bank Centralny 

(– opinie)2 

(– zalecenia)1 

g) Trybunał Obrachunkowy 

h) Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 

i) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

j) Komitet Regionów 

k) Europejski Bank Inwestycyjny 

l) jednostki organizacyjne Unii Europejskiej 

                                                 

1 Wnioski, zalecenia, inicjatywy, obowiązkowe opinie i inne akty przygotowawcze. 
2 Nie pojawią się w spisie treści (wskazuje kolejność w Dz.U.). 



C IV Informacje 

a) Informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej 

– Parlament Europejski 

– Rada Europejska 

– Rada 

– Komisja Europejska 

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

– Europejski Bank Centralny 

– Trybunał Obrachunkowy 

– Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

– Komitet Regionów 

– jednostki organizacyjne Unii Europejskiej 

b) Informacje państw członkowskich 

c) Informacje dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(– pochodzące z instytucji)1 

(– pochodzące z państw członkowskich)1 

d) Informacje państw trzecich 

                                                 

1 Nie pojawią się w spisie treści (wskazuje kolejność w Dz.U.). 



C V Ogłoszenia 

a) postępowania administracyjne 

b) postępowania sądowe 

c) postępowania związane z realizacją wspólnej polityki handlowej 

d) postępowania związane z realizacją polityki konkurencji 

e) inne akty 

 


