
HARMONIZÁCIA 
ČÍSLOVANIA PRÁVNYCH 
AKTOV EÚ
Od 1. januára 2015 sa zmení číslovanie právnych aktov EÚ. Nová metóda bola určená na pridelenie čísiel 
k dokumentom, ktoré boli uverejnené v sérii L (právne predpisy) Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ). 
Podľa tejto novej metódy, ktorá harmonizuje a zjednodušuje rôzne predchádzajúce postupy, budú mať 
právne akty EÚ jedinečné poradové číslo. Tým sa uľahčí prístup k právnym aktom EÚ a zároveň zjednoduší 
identifikovanie právnych aktov a odkazovanie na ne.

Dokumenty uverejnené v Ú. v. EÚ v sérii L bude od 1. januára 2015 Úrad pre vydávanie publikácií Európskej 
únie číslovať týmto štandardizovaným spôsobom:

(doména) RRRR/Č

doména – (EÚ), (Euratom), 
(EÚ, Euratom), (SZBP) – je 
umiestnená na začiatku 

čísla v zátvorkách, naďalej 
bude závisieť od jazykovej 

verzie.

RRRR predstavuje rok 
uverejnenia a vždy 

obsahuje štyri číslice.

Č predstavuje poradové 
číslo dokumentu v 
danom roku bez ohľadu 
na doménu a typ 
dokumentu a je zložené 
z toľkých číslic, koľko je 
potrebných.

Príklady
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1... 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2...

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/3...

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/4...

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/5...

Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/6...

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2015/7...

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2015/8...

Všetky príklady 
sa zakladajú na 

fiktívnych údajoch 
a slúžia len na 

ilustráciu.
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Číslovanie dokumentov a odkazovanie na dokumenty, ktoré boli uverejnené pred 1. januárom 2015 alebo 
v Ú. v. EÚ v inej sérii než L, sa nezmení. 

Jediný prvok, v ktorom dôjde k zmene, je číslo priradené Úradom pre publikácie, iné prvky ostanú nezmenené.

Celexové čísla (identifikátory dokumentov používané v databáze EUR-Lex) sa budú naďalej tvoriť rovnakým 
spôsobom na základe zložiek celexového čísla pridelených Úradom pre publikácie. Ďalšie informácie 
o celexových číslach nájdete na stránke http://eurlex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#top.

Osobitné prípady

1. Nové číslovanie sa neuplatňuje na určité dokumenty, ako sú:

 ■ medzinárodné dohody a informácie o dátume ich vstupu do platnosti,

 ■ korigendá.

Tieto dokumenty ostanú neočíslované.

2. Nasledujúce dokumenty budú mať dve čísla – číslo pridelené Úradom pre publikácie v momente ich 
uverejnenia v Ú. v. EÚ a číslo, ktoré už pridelil autor:

 ■ právne akty a nástroje ECB, napríklad:
rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/33... (ECB/2015/1),

 ■ rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru, napríklad:
rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/258... (EUBAM Libya/1/2015).

Číslo, ktoré Úrad pre publikácie pridelí nasledujúcim dokumentom, nebude obsahovať doménu 
a bude umiestnené na konci názvu v hranatých zátvorkách:

 ■ akty prijaté orgánmi vytvorenými na základe medzinárodných dohôd, napríklad:
rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2015... [2015/45],

 ■ akty prijaté v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), napríklad:
rozhodnutie Spoločného výboru EHS 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],

 ■ nariadenia Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), napríklad:
nariadenie Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) č. 28... [2015/46].

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa číslovania právnych aktov EÚ kontaktujte asistenčnú službu 
EUR-Lexu na stránke http://eur-lex.europa.eu/contact.html.
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