
UJEDNOLICENIE  
SPOSOBU NUMERACJI 
AKTÓW PRAWNYCH UE
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieni się numeracja aktów prawnych UE. Ustalono nową metodę numerowania 
dokumentów publikowanych w serii L (Legislacja) Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.). Według 
tej nowej metody, która harmonizuje i upraszcza poprzednie rozbieżne praktyki, akty prawne UE będą 
opatrzone niepowtarzalnymi numerami porządkowymi. Ułatwi to dostęp do prawa UE, a także uprości 
identyfikację aktów prawnych i odnoszenie się do nich.

Dokumenty publikowane w serii L Dziennika Urzędowego od dnia 1 stycznia 2015 r. będą numerowane 
przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w następujący znormalizowany sposób:

(domena) RRRR/N

domena – (UE), (Euratom), 
(UE, Euratom), (WPZiB) – 

umieszczana będzie 
w nawiasach przed 

numerem (nazwa domeny 
w języku tekstu)

RRRR oznacza rok 
publikacji i składa się 

zawsze z czterech cyfr

N oznacza numer 
kolejny dokumentu 
w danym roku, 
niezależnie od domeny 
i rodzaju dokumentu, 
i składa się z różnej 
liczby cyfr w zależności 
od potrzeb

Przykłady
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1 …

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2 …

Decyzja Rady (UE) 2015/3 …

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/4 …

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/5 …

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2015/6 …

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2015/7 …

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2015/8 …

Wszystkie przykłady 
opierają się  

na fikcyjnych 
danych i są 

przedstawione 
jedynie do celów 

ilustracyjnych.

PL



Nie ulegają zmianie numeracja i odniesienia do dokumentów opublikowanych przed dniem 1 stycznia 2015 r. 
lub w serii innej niż seria L Dziennika Urzędowego.

Jedynym elementem, którego dotyczy zmiana, jest numer nadawany przez Urząd Publikacji; inne elementy 
zawarte w tytule pozostają bez zmian.

Numery CELEX (identyfikatory dokumentów wykorzystywane w bazie danych EUR-Lex) nadal będą 
two rzone w taki sam sposób, na podstawie elementów numeru nadanego przez Urząd Publikacji. Więcej 
informacji na temat numerów CELEX, zob. http://eurlex.europa.eu/content/help/faq/intro.html#top.

Przypadki szczególne

1. Nowa numeracja nie ma zastosowania do niektórych dokumentów, takich jak:

 ■ umowy międzynarodowe i informacje w sprawie daty ich wejścia w życie

 ■ sprostowania.

Dokumenty te nie będą numerowane.

2. Następujące dokumenty będą miały dwa numery, tj. numer nadany przez Urząd Publikacji w chwili 
ich publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz numer nadany wcześniej przez autora:

 ■ akty prawne i instrumenty EBC, np.:
decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/33 … (EBC/2015/1)

 ■ decyzje Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, np.:
decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/258 … (EUBAM Libya/1/2015).

W przypadku poniższych dokumentów numer nadany przez Urząd Publikacji nie będzie zawierać 
elementu domeny i będzie umieszczony na końcu tytułu w nawiasach kwadratowych:

 ■ akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych, np.:
decyzja nr 2/2015 Komitetu Ambasadorów AKP–UE … [2015/45]

 ■ akty przyjęte w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np.:
decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2015 … [2015/100]

 ■ akty przyjęte w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), np.:
decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 02/10/COL … [2015/101]

 ■ rozporządzenia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ), np.:
rozporządzenie nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ) … [2015/46].

Wszelkie pytania dotyczące numeracji aktów prawnych UE należy kierować do: EUR-Lex Helpdesk 
za pośrednictwem strony internetowej: http://eur-lex.europa.eu/contact.html.
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