Harmonizácia číslovania Právnych aktov EÚ
Od 1. januára 2015 je číslovanie právnych aktov EÚ zmenené. Nová metóda bola definovaná pre priradenie čísla
dokumentov zverejnených v sérií L (Právne predpisy) Úradného vestníka Európskej únie (OJ). Podľa tejto novej
metódy, ktorá harmonizované a zjednodušuje predchádzajúce odlišné postupy, právne akty EÚ budú niesť jedinečné,
poradové čísla. To umožní prístup k právnym predpisom EÚ, a tiež ju ľahšie identifikovať a vzťahujú sa na právne
úkony.
Od 1. januára 2015 Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie bude počet dokumentov publikovaných v L sérií
Úradného vestníka Európskej únie nasledujúcim štandardizovaným spôsobom:

(doména) YYYY/N
Doména - (EÚ), (Euratom), (EÚ, Euratom), (SZBP) - sa umiestni na začiatku čísla v zátvorkách; je aj naďalej závislé na
jazyku.
YYYY zastupuje rok publikácie a vždy sa skladá zo štyroch číslic.
N predstavuje poradové číslo dokladu v danom roku, bez ohľadu na doménu a typ dokumentu, skladá sa z počtu čísiel
podľa potreby.

Príklady
Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1 Európskeho parlamentu a Rady ...
Smernica (EÚ) 2015/2 Európskeho parlamentu a Rady ...
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/3 ...
Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/4 ...
Nariadenie Komisie delegované právomoci (EÚ) 2015/5 ...
Vykonávacie smernice Komisie (EÚ) 2015/6 ...
Rozhodnutie (EÚ) 2015/7 Európskeho parlamentu ...
Rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/8 Európskeho parlamentu ...
Poznámka: Všetky príklady sú založené na fiktívne dát a používa pre ilustráciu len na účely
Číslovanie a označovanie dokumentov zverejnené pred 1. januára 2015 alebo v inej forme ako séria L série Úradnom
vestníku Európskej únie nemení. Jediným prvkom ovplyvnená zmenou je číslo pridelené Úrad pre publikácie; ostatné
prvky v názve zostávajú bez zmeny. Čísla dokumentov (identifikátory dokumentov používaných v EUR-Lexe) aj naďalej
je postavený rovnako na základe zložiek čísla prideleného Úradom pre publikácie. Pre viac informácií na čísla sektora,
pozri http://eurlex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#top.

Zvláštne prípady
1. Nové číslovanie sa nevzťahuje na určité dokumenty, ako sú:
■ medzinárodné dohody a informácie o dátume ich nadobudnutia účinnosti;
■ opravy.
Tieto dokumenty neboli číslované.
2. Nasledujúce dokumenty budú mať dve čísla - číslo priradené Úradom pre publikácie do okamihu ich zverejnenia v
Úradnom vestníku Európskej únie a rady skôr prideleného autorom:
■ ECB právnych aktov a nástrojov, napríklad: Rozhodnutie (EÚ) 2015/33 Európskej centrálnej banky (ECB/2015/1)
■ PBV rozhodnutia, napr.: Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/258 (EUBAM Líbya/1/2015)
Číslo pridelené Úradom pre publikácie na týchto dokumentoch nebude obsahovať prvok domény a bude umiestnený
na konci názvu v hranatých zátvorkách:
■ akty orgánov vytvorené na základe medzinárodných dohôd, napríklad: Rozhodnutie č 2/2015 Výboru veľvyslancov
AKT-EÚ veľvyslancov ... [2015/45]
■ akty prijaté v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napríklad: Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č
58/2015 ... [2015/100]
■ akty prijaté v rámci Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), napríklad: Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO
č 02/10 / COL ... [2015/101]
■ predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK / OSN), napríklad: Nariadenie č 28
Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK / OSN) ...[2015/46]

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/content/tools/elaw/OA0614022END.pdf, Publications Office

