
2010/06 Štruktúra úradného vestníka 
- Prispôsobenie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 

 

Séria L úradného vestníka  

L I Legislatívne akty 

a) Nariadenia 

b) Smernice 

c) Rozhodnutia 

d) Rozpočty 



L II Nelegislatívne akty 

a) Medzinárodné dohody 

b) Nariadenia1 

c) Smernice2 

d) Rozhodnutia3 

e) Odporúčania 

f) Usmernenia 

g) Rokovacie poriadky 

h) Akty prijaté orgánmi zriadenými medzinárodnými dohodami 

i) Medziinštitucionálne dohody 

                                                 

1 P.m. Uverejňujú sa v tomto poradí: 
 - Nariadenie Európskeho parlamentu 
 - Nariadenie Rady priamo založené na zmluvách 
 - Vykonávacie nariadenie Rady 
 - Nariadenie Komisie priamo založené na zmluvách 
 - Delegované nariadenie Komisie  
 - Vykonávacie nariadenie Komisie 
 - Nariadenie Európskej centrálnej banky 
2 P.m. Uverejňujú sa v tomto poradí: 
 - Smernica Rady priamo založená na zmluvách 
 - Vykonávacia smernica Rady 
 - Smernica Komisie priamo založená na zmluvách 
 - Delegovaná smernica Komisie 
 - Vykonávacia smernica Komisie 
3 P.m. Uverejňujú sa v tomto poradí: 
 - Rozhodnutie Európskeho parlamentu 
 - Rozhodnutie Európskej rady 
 - Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 
 - Rozhodnutie Rady priamo založené na zmluvách 
 - Vykonávacie rozhodnutie Rady 
 - Rozhodnutie Komisie priamo založené na zmluvách 
 - Delegované rozhodnutie Komisie 
 - Vykonávacie rozhodnutie Komisie 
 - Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 



L III Iné akty 

a) Európsky hospodársky priestor 

L IV Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o 

Euratome1 

                                                 

1 Táto časť sa dočasne ponechá, aby bolo možné uverejniť akty prijaté pred 1. decembrom 
2009 podľa pôvodných zmlúv. 



Séria C úradného vestníka (rubriky 5 až 9) 

C I Uznesenia, odporúčania a stanoviská 

a) Uznesenia 

b) Odporúčania 

c) Stanoviská1 

C II Oznámenia 

a) Medziinštitucionálne dohody 

b) Spoločné vyhlásenia 

c) Oznámenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie 

– Európsky parlament 

– Európska rada 

– Rada 

– Európska komisia 

– Súdny dvor Európskej únie 

– Európska centrálna banka 

– Dvor audítorov 

– Európsky hospodársky a sociálny výbor 

– Výbor regiónov 

– Úrady a agentúry Európskej únie 

                                                 

1 Nepovinné stanoviská. 



C III Prípravné akty1 

a) Iniciatívy členských štátov 

b) Európsky parlament 

c) Rada 

d) Európska komisia 

e) Súdny dvor Európskej únie 

f) Európska centrálna banka 

(- stanoviská)2 

(- odporúčania)1 

g) Dvor audítorov  

h) Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 

i) Európsky hospodársky a sociálny výbor 

j) Výbor regiónov 

k) Európska investičná banka 

l) Úrady a agentúry Európskej únie 

                                                 

1 Návrhy, odporúčania, iniciatívy, povinné stanoviská a ďalšie prípravné akty. 
2 Neuvedú sa v obsahu (označuje sa poradie v úradnom vestníku). 



C IV Informácie 

a) Informácie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Európskej únie 

– Európsky parlament 

– Európska rada 

– Rada 

– Európska komisia 

– Súdny dvor Európskej únie 

– Európska centrálna banka 

– Dvor audítorov 

– Európsky hospodársky a sociálny výbor 

– Výbor regiónov 

– Úrady a agentúry Európskej únie 

b) Informácie členských štátov 

c) Informácie týkajúce sa Európskeho hospodárskeho priestoru 

(– informácie inštitúcií)1 

(– informácie členských štátov)1 

d) Informácie tretích štátov 

                                                 

1 Neuvedú sa v obsahu (označuje sa poradie v úradnom vestníku). 



C V Oznamy 

a) Administratívne postupy 

b) Súdne konania 

c) Konania týkajúce sa vykonávania spoločnej obchodnej politiky 

d) Konania týkajúce sa vykonávania politiky hospodárskej súťaže 

e) Iné akty 

 


