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ΤΗΣ ΕΕ
Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η αρίθμηση των νομικών πράξεων της ΕΕ θα αλλάξει. Έχει οριστεί μια νέα 
μέθοδος για την απόδοση αριθμών στα έγγραφα που δημοσιεύονται στη σειρά L (Νομοθεσία) της Επίσημης 
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτή τη νέα μέθοδο, η οποία εναρμονίζει και απλοποιεί τις 
ανόμοιες μεταξύ τους πρακτικές που ίσχυαν προηγουμένως, οι νομικές πράξεις θα φέρουν αποκλειστικούς 
αύξοντες αριθμούς. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στο δίκαιο της ΕΕ και θα είναι πιο 
εύκολος ο εντοπισμός και η αναδρομή σε νομικές πράξεις.

Η αρίθμηση των εγγράφων που θα δημοσιεύονται στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας από την 1η Ιανου-
αρίου 2015 θα γίνεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ακόλουθο τυποποιημένο 
τρόπο:

(τομέας) ΕΕΕΕ/Α

ο τομέας —(ΕΕ), (Ευρατόμ), 
(ΕΕ, Ευρατόμ), (ΚΕΠΠΑ)— 

τοποθετείται σε παρένθεση 
στην αρχή του αριθμού· 

εξακολουθεί να εξαρτάται 
από τη γλώσσα

η σειρά ΕΕΕΕ 
απεικονίζει το έτος 

δημοσίευσης και 
αποτελείται πάντοτε 
από τέσσερα ψηφία

το γράμμα Α απεικονίζει 
τον αύξοντα αριθμό του 
εγγράφου για το εκάστοτε 
έτος, ανεξάρτητα από τον 
τομέα και το είδος του 
εγγράφου, και αποτελείται 
από τον απαιτούμενο 
αριθμό ψηφίων

Παραδείγματα
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...

Οδηγία (ΕΕ) 2015/2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...

Απόφαση (ΕΕ) 2015/3 του Συμβουλίου ...

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/4 του Συμβουλίου ...

Κατ ‘ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/5 της Επιτροπής ...

Εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2015/6 της Επιτροπής ...

Απόφαση (ΕΕ) 2015/7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …

Όλα τα παραδείγ-
ματα βασίζονται σε 

πλασματικά δεδομέ-
να και παρατίθενται 
εν είδει παραδείγμα-

τος και μόνο.
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Ο αριθμός και η αναφορά στα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 ή σε άλλη 
σειρά από τη σειρά L της ΕΕ δεν αλλάζει.

Το μόνο στοιχείο που επηρεάζεται από την αλλαγή είναι ο αριθμός που αποδίδεται από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων· τα υπόλοιπα στοιχεία του τίτλου παραμένουν αμετάβλητα.

Οι αριθμοί CELEX (αναγνωριστικά εγγράφων που χρησιμοποιούνται στη βάση δεδομένων EUR-Lex) συνε-
χίζουν να δομούνται κατά τον ίδιο τρόπο, με βάση τα συστατικά μέρη του αριθμού που αποδίδεται από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς CELEX, βλ. http://eurlex.
europa.eu/content/help/faq/intro.html#top.

Ειδικές περιπτώσεις

1. Η νέα αρίθμηση δεν ισχύει για ορισμένα έγγραφα, όπως:

 ■ διεθνείς συμφωνίες και πληροφορίες για την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους·

 ■ διορθωτικά.

Τα έγγραφα αυτά παραμένουν χωρίς αρίθμηση.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα θα έχουν δύο αριθμούς —έναν αριθμό που αποδίδεται από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους στην ΕΕ, και έναν αριθμό που έχει αποδοθεί προη-
γουμένως από τον συντάκτη:

 ■ νομικές πράξεις και μέσα της ΕΚΤ, π.χ.:
Απόφαση (ΕΕ) 2015/33 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας … (ECB/2015/1)

 ■ αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, π.χ.:
Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/258 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας … (EUBAM Libya/1/2015)

Ο αριθμός που αποδίδεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων στα ακόλουθα έγγραφα δεν θα περιέχει το 
στοιχείο του τομέα και θα τοποθετείται σε αγκύλες στο τέλος του τίτλου:

 ■ πράξεις που εγκρίνονται από φορείς οι οποίοι έχουν ιδρυθεί βάσει διεθνών συμφωνιών, π.χ.:
Απόφαση αριθ. 2/2015 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ … [2015/45]

 ■ πράξεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), π.χ.:
Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 58/2015 … [2015/100]

 ■ πράξεις που εγκρίνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), π.χ.:
Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 02/10/COL … [2015/101]

 ■ κανονισμοί της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), π.χ.:
Κανονισμός αριθ. 28 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/
ΗΕ) … [2015/46]

Για ερωτήσεις σχετικά με την αρίθμηση των νομικών πράξεων της ΕΕ, επικοινωνήστε  
με το γραφείο τεχνικής υποστήριξης του EUR-Lex στη διεύθυνση http://eur-lex.europa.eu/contact.html.
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