
2010/06 Strukturen för Europeiska unionens officiella tidning– Anpassning efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande 

 
 
L-serien av Europeiska unionens officiella tidning 
L I Lagstiftningsakter 

a) Förordningar 

b) Direktiv 

c) Beslut 

d) Budgetar 



L II Icke-lagstiftningsakter 

a) Internationella avtal 

b) Förordningar1 

c) Direktiv2 

d) Beslut3 

e) Rekommendationer 

f) Riktlinjer 

g) Arbetsordningar och rättegångsregler 

h) Akter som antas av organ som inrättats genom internationella avtal 

i) Interinstitutionella avtal 

                                                 
1 P.m.Offentliggörs i följande ordning: 

− Europaparlamentets förordning 
– Rådets förordning som grundas direkt på fördragen 
– Rådets "genomförandeförordning" 
– Kommissionens förordning som grundas direkt på fördragen 
– Kommissionens "delegerade" förordning 
– Kommissionens "genomförandeförordning" 
– Europeiska centralbankens förordning 

2 P.m. Offentliggörs i följande ordning: 
– Rådets direktiv som grundas direkt på fördragen 
– Rådets "genomförandedirektiv" 
– Kommissionens direktiv som grundas direkt på fördragen 
– Kommissionens "delegerade" direktiv 
– Kommissionens "genomförandedirektiv" 

3 P.m. Offentliggörs i följande ordning: 
− Europaparlamentets beslut 
– Europeiska rådets beslut 
– Europaparlamentets och rådets beslut 
– Rådets beslut som grundas direkt på fördragen 
– Rådets "genomförandebeslut" 
– Kommissionens beslut som grundas direkt på fördragen 
– Kommissionens "delegerade" beslut 
– Kommissionens "genomförandebeslut" 
– Europeiska centralbankens beslut 



L III Andra akter 

a) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

L IV Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och 

Euratomfördraget1 

                                                 
1 Denna rubrik kommer att bibehållas provisoriskt för offentliggörandet av akter som antagits 

före den 1 december enligt de tidigare fördragen. 



C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (rubrikerna 5–9) 

C I Resolutioner, rekommendationer och yttranden 

a) Resolutioner 

b) Rekommendationer 

c) Yttranden1 

C II Meddelanden 

a) Interinstitutionella avtal 

b) Gemensamma förklaringar 

c) Meddelanden från Europeiska unionens institutioner, byråer och organ 

– Europaparlamentet 

– Europeiska rådet 

– Rådet 

– Europeiska kommissionen 

– Europeiska unionens domstol 

– Europeiska centralbanken 

– Revisionsrätten 

– Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

– Regionkommittén 

– Europeiska unionens byråer och organ 

                                                 
1 Icke obligatoriska yttranden. 



C III Förberedande akter1 

a) Initiativ från medlemsstaterna 

b) Europaparlamentet 

c) Rådet 

d) Europeiska kommissionen 

e) Europeiska unionens domstol 

f) Europeiska centralbanken 

(– yttranden)2 

(– rekommendationer)1 

g) Revisionsrätten 

h) Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik 

i) Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

j) Regionkommittén 

k) Europeiska investeringsbanken 

l) Europeiska unionens byråer och organ 

                                                 
1 Förslag, rekommendationer, initiativ, obligatoriska yttranden och andra förberedande akter. 
2 Återfinns inte i innehållsförteckningen (visar ordningen i EUT). 



C IV Upplysningar 

a) Upplysningar från Europeiska unionens institutioner, byråer och organ 

– Europaparlamentet 

– Europeiska rådet 

– Rådet 

– Europeiska kommissionen 

– Europeiska unionens domstol 

– Europeiska centralbanken 

– Revisionsrätten 

– Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

– Regionkommittén 

– Europeiska unionens byråer och organ 

b) Upplysningar från medlemsstaterna 

c) Upplysningar om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(– från institutionerna)1 

(– från medlemsstaterna) 

d) Upplysningar från tredjeländer 

                                                 
1 Återfinns inte i innehållsförteckningen (visar ordningen i EUT). 



C V Yttranden 

a) Administrativa förfaranden 

b) Domstolsförfaranden 

c) Förfaranden för genomförande av den gemensamma handelspolitiken 

d) Förfaranden för genomförande av konkurrenspolitiken 

e) Övriga akter 

 

 


