
ХАРМОНИЗИРАНЕ  
НА НОМЕРИРАНЕТО  
НА ПРАВНИТЕ АКТОВЕ НА ЕС
От 1 януари 2015 г. номерирането на правните актове на ЕС ще се промени. Определен е нов метод за 
даване на номера на документите, публикувани в серия L (Законодателство) на Официален вестник 
на Европейския съюз (ОВ). Съгласно този нов метод, с който се хармонизират и опростяват различа-
ващите се предходни практики, правните актове на ЕС ще имат уникални поредни номера. С това 
ще се улесни достъпът до правото на ЕС и ще се позволи по-лесно идентифициране и позоваване на 
правните актове.

От 1 януари 2015 г. документите, публикувани в серия L на ОВ, ще бъдат номерирани от Службата за 
публикации на Европейския съюз по следния стандартизиран начин:

(област) YYYY/N

областта — (ЕС), 
(Евратом), (ЕС, Евратом), 

(ОВППС) — се посочва в 
началото на номера в 
скоби; тя продължава 

да се изписва на езика на 
публикацията.

YYYY представлява 
годината на 

публикуване и 
винаги се състои от 

четири цифри.

N представлява 
поредният номер на 
документа за дадена 
година, независимо 
от областта и вида 
на документа, и се 
състои от толкова 
цифри, колкото е 
необходимо.

Примери

Регламент (ЕС) 2015/1 на Европейския парламент и на Съвета...

Директива (ЕС) 2015/2 на Европейския парламент и на Съвета...

Решение (ЕС) 2015/3 на Съвета...

Решение (ОВППС) 2015/4 на Съвета...

Делегиран регламент (ЕС) 2015/5 на Комисията...

Директива за изпълнение (ЕС) 2015/6 на Комисията...

Решение (ЕС) 2015/7 на Европейския парламент...

Решение (ЕС, Евратом) 2015/8 на Европейския парламент...

Всички примери 
се основават на 

фиктивни данни и 
са посочени само 
за онагледяване.
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Номерирането и позоваването на документите, публикувани преди 1 януари 2015 г. или публикувани 
в друга серия освен серия L на ОВ, не се променят.

Единственият елемент, засегнат от промяната, е даваният от Службата за публикации номер; остана-
лите елементи на заглавието остават непроменени.

CELEX номерата (идентификатори на документите, използвани в базата данни EUR-Lex) продъл-
жават да се съставят по същия начин, въз основа на елементите на номера, даден от Службата за 
публикации. За повече информация за CELEX номерата вж. http://eur-lex.europa.eu/content/help/
faq/intro.html?locale=bg.

Специални случаи

1. Новото номериране не се прилага за определени документи, като например:

 ■ международните споразумения и информацията за датата на влизането им в сила;

 ■ поправките.

Тези документи остават неномерирани.

2. Посочените по-долу документи ще имат два номера — номер, даден от Службата за публикации 
в момента на тяхното публикуване в ОВ, и номер, даден по-рано от автора:

 ■ правните актове и инструментите на ЕЦБ, например:
Решение (ЕС) 2015/33 на Европейската централна банка ... (ЕЦБ/2015/1)

 ■ решенията на Комитета по политика и сигурност, например:
Решение на Комитета по политика и сигурност (ОВППС) 2015/258 ... (EUBAM Libya/1/2015)

Номерът, даван от Службата за публикации на посочените по-долу документи, няма да съдържа 
елемента, посочващ областта, и ще бъде поставян в края на заглавието в квадратни скоби:

 ■ актовете, приети от органи, създадени с международни споразумения, например:
Решение № 2/2015 на Комитета на посланиците АКТБ — ЕС ... [2015/45]

 ■ актовете, приети в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП), например:
Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/2015 ... [2015/100]

 ■ актовете, приети в рамките на Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), например:
Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 02/10/COL … [2015/101]

 ■ правилата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации 
нации (ИКЕ на ООН), например:
Правило № 28 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените 
нации (ИКЕ на ООН) … [2015/46]

За всякакви въпроси относно номерирането на правните актове на ЕС можете да се свържете с 
бюрото за помощ на EUR-Lex на адрес: http://eur-lex.europa.eu/contact.html?locale=bg.
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