
EU:N SÄÄDÖSTEN 
NUMEROINNIN 
YHDENMUKAISTAMINEN
EU:n säädösten numerointi muuttuu 1. tammikuuta 2015. Käyttöön otetaan uusi menetelmä Euroopan 
unionin virallisen lehden (EUVL) L-sarjassa (lainsäädäntö) julkaistavien asiakirjojen numeroimisessa. Tarkoi-
tuksena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa erilaisia aikaisempia käytäntöjä: kaikille EU:n säädöksille 
annetaan yksilöllinen juokseva numero. Tämä helpottaa EU:n lainsäädäntöön tutustumista, säädösten 
hakemista ja asiakirjoihin viittaamista.

Euroopan unionin julkaisutoimisto muodostaa 1. tammikuuta 2015 lähtien EUVL:n L-sarjassa julkaistavien 
asiakirjojen julkaisunumerot seuraavasti:

(alue) VVVV/N

alue – (EU), (Euratom), 
(EU, Euratom) tai (YUTP) – 

sijoitetaan julkaisunumeron 
eteen sulkeissa; se on 
edelleen julkaistavan 

asiakirjan kielellä.

VVVV on 
julkaisuvuosi ja 

siinä on aina neljä 
numeroa.

N on asiakirjalle sen 
alueesta ja tyypistä 
riippumatta annettava 
kyseistä vuotta koskeva 
juokseva numero, ja se 
koostuu tarpeellisesta 
määrästä numeroita.

Esimerkkejä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1 ...

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2 ...

Neuvoston päätös (EU) 2015/3 ...

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/4 ...

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/5 ...

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2015/6 ...

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/7 ...

Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2015/8 ...

Kaikki esimerkit 
perustuvat 

kuvitteellisiin 
tietoihin, ja niitä 

käytetään ainoastaan 
esimerkkinä.
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Ennen 1. tammikuuta 2015 tai muussa EUVL:n sarjassa kuin L-sarjassa julkaistujen asiakirjojen numerointi 
ja viittaustiedot eivät muutu.

Muutos koskee ainoastaan julkaisutoimiston antamaa numeroa; säädöksen nimen muut elementit säilyvät 
muuttumattomina.

Asiakirjan Celex-numero (EUR-Lex-tietokannassa käytettävä asiakirjatunniste) muodostetaan edelleen 
samalla tavalla julkaisutoimiston antaman numeron perusteella. Lisätietoa Celex-numeroista on osoitteessa 
http://eurlex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#top.

Erityistapaukset

1. Uusi numerointi ei koske tiettyjä asiakirjoja, esimerkiksi seuraavia:

 ■ kansainväliset sopimukset ja niiden voimaantulopäivää koskevat tiedot

 ■ oikaisut.

Näitä asiakirjoja ei numeroida.

2. Seuraavissa asiakirjoissa on kaksi numeroa – julkaisutoimiston EUVL:ssä julkaisemisen ajankohtana 
antama numero ja laatijatahon antama numero:

 ■ EKP:n säädökset ja asiakirjat, esimerkiksi:
Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/33  ... (EKP/2015/1)

 ■ Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätökset, esimerkiksi:
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/258  ... (EUBAM Libya/1/2015)

Julkaisutoimiston seuraaville asiakirjoille antamaan numeroon ei sisälly alueen kirjainlyhennettä, ja 
numero sijoitetaan nimen perään hakasuluissa:

 ■ kansainvälisillä sopimuksilla perustettujen elinten antamat asiakirjat, esimerkiksi:
AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 2/2015 ... [2015/45]

 ■ Euroopan talousalueen (ETA) puitteissa annetut asiakirjat, esimerkiksi:
ETA:n sekakomitean päätös N:o 58/2015 ... [2015/100]

 ■ Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) puitteissa annetut asiakirjat, esimerkiksi:
EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 02/10/COL ... [2015/101]

 ■ Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännöt, esimerkiksi:
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 28 ... [2015/46]

EU:n säädösten numerointia koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä EUR-Lex-käyttötukeen 
osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/contact.html.
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