
2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely – Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta johtuvat mukautukset 

Virallisen lehden L-sarja 

L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset 

a) Asetukset 

b) Direktiivit 

c) Päätökset 

d) Talousarviot 



L II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset 

a) Kansainväliset sopimukset 

b) Asetukset1 

c) Direktiivit2 

d) Päätökset3 

e) Suositukset 

f) Suuntaviivat 

g) Työjärjestykset 

h) Kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat säädökset 

i) Toimielintenväliset sopimukset 

                                                 

1 P.m. Julkaisussa noudatetaan seuraavaa järjestystä: 
- Euroopan parlamentin asetus 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva neuvoston asetus 
- Neuvoston täytäntöönpanoasetus 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva komission asetus 
- Delegoitu komission asetus 
- Komission täytäntöönpanoasetus 
- Euroopan keskuspankin asetus 

2 P.m. Julkaisussa noudatetaan seuraavaa järjestystä: 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva neuvoston direktiivi 
- Neuvoston täytäntöönpanodirektiivi 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva komission direktiivi 
- Delegoitu komission direktiivi 
- Komission täytäntöönpanodirektiivi 

3 P.m. Julkaisussa noudatetaan seuraavaa järjestystä: 
- Euroopan parlamentin päätös 
- Eurooppa-neuvoston päätös 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva neuvoston päätös 
- Neuvoston täytäntöönpanopäätös 
- Perussopimuksiin suoraan perustuva komission päätös 
- Delegoitu komission päätös 
- Komission täytäntöönpanopäätös 
- Euroopan keskuspankin päätös 



L III Muut säädökset 

a) Euroopan talousalue 

L IV EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 

annetut säädökset1 

                                                 

1 Tämä otsikko säilytetään toistaiseksi vanhojen perussopimusten nojalla ennen 1. joulukuuta 
2009 annettujen säädösten julkaisemista varten. 



Virallisen lehden C-sarja (Otsikot 5–9) 

C I Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot 

a) Päätöslauselmat 

b) Suositukset 

c) Lausunnot1 

C II Tiedonannot 

a) Toimielintenväliset sopimukset 

b) Yhteiset julkilausumat 

c) Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedonannot 

– Euroopan parlamentti 

– Eurooppa-neuvosto 

– Neuvosto 

– Euroopan komissio 

– Euroopan unionin tuomioistuin 

– Euroopan keskuspankki 

– Tilintarkastustuomioistuin 

– Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

– Alueiden komitea 

– Euroopan unionin toimistot ja virastot 

                                                 

1 Muut kuin pakolliset lausunnot. 



C III Valmistavat säädökset1 

a) Jäsenvaltioiden aloitteet 

b) Euroopan parlamentti 

c) Neuvosto 

d) Euroopan komissio 

e) Euroopan unionin tuomioistuin 

f) Euroopan keskuspankki 

(– lausunnot)2 

(– suositukset)1 

g) Tilintarkastustuomioistuin 

h) Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 

i) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

j) Alueiden komitea 

k) Euroopan investointipankki 

l) Euroopan unionin toimistot ja virastot 

                                                 

1 Ehdotukset, suositukset, aloitteet, pakolliset lausunnot ja muut valmistavat säädökset. 
2 Ei näy sisällysluettelossa (osoittaa järjestyksen virallisessa lehdessä). 



C IV Tiedotteet 

a) Euroopan unionin toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen tiedotteet 

– Euroopan parlamentti 

– Eurooppa-neuvosto 

– Neuvosto 

– Euroopan komissio 

– Euroopan unionin tuomioistuin 

– Euroopan keskuspankki  

– Tilintarkastustuomioistuin 

– Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

– Alueiden komitea 

– Euroopan unionin toimistot ja virastot 

b) Jäsenvaltioiden tiedotteet 

c) Euroopan talousalueeseen liittyvät tiedotteet 

(– toimielinten antamat)1 

(– jäsenvaltioiden antamat)1 

d) Kolmansien maiden tiedotteet 

                                                 

1 Ei näy sisällysluettelossa (osoittaa järjestyksen virallisessa lehdessä). 



C V Ilmoitukset 

a) Hallinnolliset menettelyt 

b) Tuomioistuinkäsittelyyn liittyvät menettelyt 

c) Yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt 

d) Kilpailupolitiikan toteuttamiseen liittyvät menettelyt 

e) Muut säädökset 

 


