Бъдещи регламенти на ЕС
Наръчник за използване на разширеното търсене в EUR-Lex
Първи стъпки
Отидете на уебсайта EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg. От
хоризонталното меню изберете „Начална страница“, след което отидете в прозореца за търсене
в средата на страницата. Щракнете върху връзката „Разширено търсене“, оцветена в жълто на
снимката по-долу. Тя ще ви отведе на страницата за разширено търсене. Разширеното търсене
е достъпно и в горния десен ъгъл на всички страници.

Можете да стигнете до него и директно чрез следната връзка: http://eur-lex.europa.eu/advancedsearch-form.html?locale=bg
След като вече сте на страницата за разширено търсене, следвайте посочените по-долу
стъпки:
1. В първия раздел „Колекция“ изберете „Законодателство“. Ще забележите, че страницата
за разширено търсене се променя и се появяват нови критерии.
2. В първото текстово поле от раздел „Търсене в текста“ можете да въведете думи/текст,
които желаете да се съдържат в показаните регламенти:

Ако желаете да търсите законодателство, което съдържа специфична дума или фраза (=
търсене на точен израз), трябва да я сложите в кавички:
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Ако не използвате кавички, търсачката взема под внимание специфични граматически
правила на отделните езици и може да разшири търсенето за други граматични
форми/производни думи на въведените в полето думи.
Ако желаете да търсите документи, съдържащи плодове заедно с „извънредни мерки за
подпомагане“ или плодове заедно с „входна цена“, просто въведете плодове „входна цена“ в
полето „Добавяне на резултати, съдържащи“:

Ако желаете да изключите от търсенето документи, съдържащи специфични думи от
списъка с резултати, просто въведете тези думи в полето „Премахване на резултати,
съдържащи“.
Ако искате да добавите допълнително условие към вашето търсене (напр. изключване на
документи, съдържащи портокали или ябълки), въведете дума в полето OR:
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Вдясно от всяко текстово поле можете да поставите отметка, за да изберете дали да търсите
съответните думи/изрази само в заглавието, само в текста или и на двете места. Можете да
въвеждате и непълни думи, като замествате липсващите символи със специални знаци: * за
няколко символа и ? за един символ.
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Ако решите да използвате тази възможност за търсене, моля, уверете се, че въведените
думи са написани правилно. Също така имайте предвид, че в резултатите няма да са
включени документи, които съдържат синоними на въведените думи.
3. В раздел „Данни за документа“ можете да въведете годината и/или номера на документа,
ако търсите конкретен регламент, или да оставите тези полета празни. В частта „Вид“ на
документа изберете „Всички регламенти“ или един конкретен вид (регламент, регламент
за изпълнение, делегиран регламент).

4. В раздел „Автор на документа“ можете да оставите „Всички“ или да изберете
съответната институция, която е приела търсения от вас регламент.

4

Използване на разширеното търсене в EUR-Lex
5. Ако знаете номера, можете да използвате и раздел „Търсене по CELEX номер“. Номерът
CELEX е уникалният код на документите в EUR-Lex.
6. В раздел „Търсене по дата“ трябва да уточните вида дата, като изберете „Дата на
влизане в сила“ от падащото меню.
След това можете да изберете и периода, който да бъде обхванат от търсенето.
(a) В полето „Точна дата“ можете да въведете конкретна дата или да я изберете от
календара. Можете да използвате следните формати:
дд/мм/гггг: Всички законодателни актове, чиято дата на влизане в сила съответства
на въведената от вас дата, ще бъдат включени в списъка с резултати (напр.
законодателен акт или конкретни части от него, влизащи в сила на 01/01/2015),
мм/гггг: Всички документи, чиито месец и година на влизане в сила съответстват на
въведените от вас стойности, ще бъдат включени в списъка с резултати (напр.
законодателен акт или конкретни части от него, влизащи в сила през януари
2015 г.),
гггг: Всички документи, чиято година на влизане в сила съответства на въведената
от вас стойност, ще бъдат включени в списъка с резултати (напр. законодателен акт
или конкретни части от него, влизащи в сила през 2015 г.).
(b) В частта „Период“ можете да въведете периода, който желаете да бъде обхванат от
търсенето, или да го изберете от календара. Моля, уверете се че сте маркирали
бутона за избор пред „Период“. Можете да използвате следните формати:
дд/мм/гггг — дд/мм/гггг: Всички законодателни актове, чиято дата на влизане в
сила съответства на въведения от вас период, ще бъдат включени в списъка с
резултати (напр. законодателен акт или конкретни части от него, влизащи в сила
между 01/01/2015 — 04/01/2015),
мм/гггг — мм/гггг: Всички законодателни актове, чиято дата на влизане в сила
съответства на въведения от вас период, ще бъдат включени в списъка с резултати
(напр. законодателен акт или конкретни части от него, влизащи в сила между
януари 2015 г. и март 2015 г.),
гггг — гггг: Всички законодателни актове, чиято дата на влизане в сила съответства
на въведения от вас период, ще бъдат включени в списъка с резултати (напр.
законодателен акт или конкретни части от него, влизащи в сила между 2015 г. и
2017 г.).

7. Можете да не попълвате разделите „Публикувано в Официален вестник“ и „Правно
основание“ или да посочите някои от данните, ако ги знаете.
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8. Раздел „Тема“ ви дава възможност да стесните вашето търсене като изберете термин в
„Тезаурус EuroVoc“1, „Предмет“2 и/или „Код в регистъра“3 от падащите менюта като
използвате знака „+“. Освен това можете да въведете една или повече ключови думи — на
всеки език на ЕС — в полето „Тезаурус EuroVoc“.
9. Може да не попълвате последния раздел „Документи, свързани със законодателна
процедура“.
По принцип би трябвало да е достатъчно да попълните вида документ в раздел „Данни за
документа“ и раздел „Търсене по дата“, оцветени в жълто на изображението по-долу.

1 EuroVoc е многоезичен тезаурус. Документите могат да бъдат класифицирани по няколко термина от EuroVoc.
2 В това поле можете да посочите каква е темата на документа.
3 Целта на кодовете в регистъра е да се класифицират документите в регистъра на действащото законодателство на Съюза.
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10. Щракнете върху бутона „Търсене“ в долната част на страницата. Ако сте използвали само
разделите „Данни за документа“ и „Търсене по дата“, както е показано по-горе,
резултатите от търсенето ще включват всички регламенти, чиито разпоредби влизат в сила
през избрания период. Вашите критерии за търсене са изброени в горната част на
страницата.
Ако желаете да филтрирате резултатите от търсенето, можете да използвате възможностите
в лявата част на страницата. Също така можете да подредите всички резултати по заглавие
на документа, съответствие, идентификатор на документа, дата на документа, вид
документ, автор или CELEX номер, като използвате падащото меню, отбелязано в жълто на
изображението по-долу.
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11. Ако искате в списъка с резултати да се показват други дати или други метаданни, в
допълнение към данните по подразбиране, трябва да щракнете върху „Промяна на
показваните метаданни“.
Моля, имайте предвид, че като регистриран потребител можете да създадете
персонализиран профил (чрез „Настройки“ в дясната част на екрана и „Настройки за
търсене“ — вляво), за да може всеки път когато отваряте/работите с EUR-Lex да ви бъдат
показвани избраните от вас метаданни.

В новия прозорец, който се отваря, след като щракнете върху „Промяна на показваните
метаданни“, отидете на „Подробни данни“, отбележете кутийката „Дата на влизане в сила“,
след което щракнете върху бутона „Прилагане“.

Новият списък с регламенти ще съдържа и информация за датата на влизане в сила, в
допълнение към показваните преди това метаданни. Всъщност за някои регламенти ще видите
няколко дати на влизане в сила. Важно е да се прави разлика между дата на влизане в сила и
дата на изпълнение/прилагане, които не са задължително едни и същи. Датата на влизане в
сила посочва началото на общото приложение на даден регламент. Някои или всички
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разпоредби може да започнат да се прилагат на по-късна дата и това е датата на
изпълнение/прилагане (вижте примера).

За да намерите по-точна информация за влизането в сила на конкретните разпоредби, щракнете
върху заглавието на регламента или върху иконата „Пряк достъп до текста“. Така ще можете да
видите и прочетете пълния текст на регламента.
Пример:

Регламента на Комисията относно изискванията за екопроектиране на битови барабанни
сушилни машини бе приет на 3 октомври 2012 г. и съответно датата на документа е 3.10.2012 г.
Регламентът влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз — публикуван е на 12 октомври 2012 г. и съответно датата му на влизане в сила е
1.11.2012 г. За да се даде възможност на засегнатите страни да се съобразят с новите
разпоредби, те се прилагат едва от 1.11.2013 г., година след влизането в сила на регламента. От
тази дата, някои от изискванията се прилагат наистина. Някои други изисквания се прилагат
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едва от 1.11.2014 г. Освен това, някои изисквания стават по-строги от 1.11.2015 г. Ако
отворите текста на регламента, член 8 гласи следното:
„Член 8
Влизане в сила и прилагане
1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален
вестник на Европейския съюз.
2. Той се прилага от 1 ноември 2013 г.
При все това:
а) общите изисквания за екопроектиране, формулирани в точки 1.1 и 1.2 от приложение I, се
прилагат от 1 ноември 2014 г.;
б) специфичните изисквания за екопроектиране, формулирани в точка 2.2 от приложение I, се
прилагат от 1 ноември 2015 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 3 октомври 2012 година.“
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