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HARMONISATIE VAN
DE NUMMERING VAN
EU-RECHTSHANDELINGEN
Vanaf 1 januari 2015 verandert de nummering van EU-rechtshandelingen. Er is een nieuwe methode vastgesteld om nummers toe te kennen aan documenten die in de L-serie (wetgeving) van het Publicatieblad van
de Europese Unie (PB) worden bekendgemaakt. Volgens deze nieuwe methode, waarbij eerdere uiteenlopende
methoden worden geharmoniseerd en vereenvoudigd, zullen EU-rechtshandelingen doorlopend worden
genummerd en bijgevolg een uniek nummer hebben. Dat zal de toegang tot de EU-wetgeving vergemakkelijken en het ook eenvoudiger maken om rechtshandelingen terug te vinden en ernaar te verwijzen.
Documenten die vanaf 1 januari 2015 in de L-serie van het PB worden bekendgemaakt, zullen door het Bureau
voor publicaties van de Europese Unie op de onderstaande gestandaardiseerde manier worden genummerd:

(domein) JJJJ/N
Het domein — (EU),
(Euratom), (EU, Euratom),
(GBVB) — komt tussen
haakjes vóór het nummer
te staan; het domein blijft
taalafhankelijk

Alle voorbeelden
zijn gebaseerd op
fictieve gegevens en
worden uitsluitend
ter illustratie
gebruikt.

JJJJ vertegenwoordigt
het jaar van
bekendmaking en telt
steeds vier cijfers

N vertegenwoordigt
het volgnummer van
het document voor een
bepaald jaar, ongeacht
het domein of het
soort document, en telt
zoveel cijfers als nodig

Voorbeelden
Verordening (EU) 2015/1 van het Europees Parlement en de Raad …
Richtlijn (EU) 2015/2 van het Europees Parlement en de Raad …
Besluit (EU) 2015/3 van de Raad …
Besluit (GBVB) 2015/4 van de Raad …
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/5 van de Commissie …
Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/6 van de Commissie …
Besluit (EU) 2015/7 van het Europees Parlement …
Besluit (EU, Euratom) 2015/8 van het Europees Parlement …

Alleen het nummer dat door het Publicatiebureau wordt toegekend, verandert; de overige elementen in
de titel blijven ongewijzigd.
De samenstelling van de Celex-nummers (documentidentificatiecodes die in de EUR-Lex-gegevensbank
worden gebruikt) blijft ongewijzigd en blijft gebaseerd op de componenten van het nummer dat door het
Publicatiebureau wordt toegekend. Voor meer informatie over Celex-nummers, zie http://eurlex.europa.
eu/content/help/faq/intro.html#top

Bijzondere gevallen
1. De nieuwe nummering geldt niet voor bepaalde documenten, zoals:
■■

internationale overeenkomsten en informatie over hun inwerkingtreding,

■■

rectificaties.

Deze documenten blijven ongenummerd.
2. De volgende documenten zullen twee nummers hebben — een nummer dat door het Publicatiebureau wordt toegekend wanneer het document in het PB wordt bekendgemaakt en een eerder door
de auteur toegekend nummer:
■■

rechtshandelingen en instrumenten van de ECB, bijvoorbeeld:
Besluit (EU) 2015/33 van de Europese Centrale Bank … (ECB/2015/1)

■■

besluiten van het Politiek en Veiligheidscomité, bijvoorbeeld:
Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2015/258 … (EUBAM Libya/1/2015).

Het nummer dat het Publicatiebureau aan de volgende documenten toekent, zal geen
domeinvermelding bevatten en komt tussen vierkante haken aan het eind van de titel:
■■

handelingen die worden vastgesteld door organen die bij internationale overeenkomsten werden
ingesteld, bijvoorbeeld:
Besluit nr. 2/2015 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs … [2015/45]

■■

handelingen die worden vastgesteld in het kader van de Europese Economische Ruimte (EER),
bijvoorbeeld:
Besluit nr. 58/2015 van het Gemengd Comité van de EER … [2015/100]

■■

handelingen die worden vastgesteld in het kader van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA),
bijvoorbeeld:
Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 02/10/COL … [2015/101]

■■

reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE),
bijvoorbeeld:
Reglement nr. 28 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/
ECE) … [2015/46].

Indien u vragen heeft over de nummering van EU-rechtshandelingen, kunt u contact opnemen met de
helpdesk van EUR-Lex via http://eur-lex.europa.eu/contact.html

OA-06-14-022-NL-D

De nummering en de referenties van documenten die vóór 1 januari 2015 of in een andere serie dan de
L-serie worden gepubliceerd, veranderen niet.

