Kommende EU-forordninger
Vejledning i, hvordan du foretager en avanceret søgning i EUR-Lex
Kom godt i gang
Gå til websitet EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da. På fanebladene vælger
du "Hjem", og derefter går du til søgevinduet midt på siden. Klik på knappen "Avanceret søgning",
som er fremhævet på billedet nedenfor. Derefter kommer du til siden for avanceret søgning. Siden for
avanceret søgning er også tilgængelig via et link, der står øverst til højre på alle sider.

Du kan også få direkte adgang til avanceret søgning med følgende link: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=da
På siden for avanceret søgning skal du følge disse trin:
1. I første del, "Samling", skal du vælge "Lovgivning". Når du har valgt, vil du opdage, at siden for
avanceret søgning har ændret udseende, og der dukker nye kriterier op.
2. I første tekstboks under "Tekstsøgning" kan du skrive ord/tekst, som du ønsker at se i de viste
forordninger:

Hvis du vil søge efter lovgivning med et bestemt ord eller en bestemt sætning (= søgning efter
nøjagtig ordlyd), kan du sætte ordene i anførselstegn:
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Hvis du ikke bruger anførselstegn, tager søgemaskinen højde for bestemte grammatiske regler på
forskellige sprog, og den kan udvide søgningen til at omfatte andre grammatiske former eller ord,
der er afledt af de ord, du har indtastet i tekstboksen.
Hvis du vil søge efter dokumenter, der indeholder ordet frugt sammen med "ekstraordinære
støtteforanstaltninger" eller frugt sammen med "indgangsprisen", skal du bare skrive frugt
"indgangsprisen" i søgefeltet "Tilføj resultater, der indeholder:"

Hvis du vil fjerne dokumenter der indeholder bestemte ord fra resultatlisten, skal du bare skrive
dem i søgefeltet "Fjern resultater, der indeholder:"
Hvis du vil tilføje ekstra kriterier til søgningen (f.eks. fjerne dokumenter, der indeholder enten
appelsiner eller æbler), skal du skrive dem i feltet "ELLER betingelser:"

Til højre for de enkelte tekstbokse kan du bruge afkrydsningsfeltet for at vælge, om du kun vil
have ordene eller teksten i titlen, kun i teksten eller i både titel og tekst. Du kan også angive dele
af ord og erstatte manglende tegn med følgende symboler: * for flere bogstaver og ? for et enkelt
tegn.
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Hvis du bruger denne søgemulighed, skal du huske at tjekke, at du har stavet ordene rigtigt. Husk
også, at du ikke får resultater med ord, som er synonymer til de indtastede ord.
3. Under "Dokumentreference" kan du indtaste dokumentets år og/eller nummer, hvis du leder
efter bestemte forordninger, eller du kan lade felterne stå tomme. Under dokumentets "Type" kan
du vælge "Alle forordninger" eller en særlig slags forordning (forordning,
gennemførelsesforordning, delegeret forordning)

4. Under "Udsteder af dokumentet" kan du vælge "Alle" eller vælge de relevante institutioner,
som vedtager forordningen, du søger efter.
5. Du kan også bruge "Søg på Celex-nummer", hvis du kender nummeret. CELEX-nummeret er
en unik identifikator for hvert enkelt dokument i EUR-Lex,

3

Sådan foretager du en avanceret søgning i EUR-Lex
6. Under "Søgning på dato" skal du specificere datoen ved at vælge "Ikrafttrædelsesdato" i
rullemenuen.
Derefter kan du vælge, hvilken periode der skal omfattes af søgningen.
(a) Hvis du bruger "Specifik dato", kan du indtaste datoen eller vælge den i kalenderen. Du
kan bruge følgende datoformater:
dd/mm/åååå: Al lovgivning med ikrafttrædelsesdato på den indtastede dato vil stå på
resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der træder i kraft
01/01/2015)
(mm/åååå): Alle dokumenter, der træder i kraft i den måned og år, som svarer til det
indtastede, vil stå på resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der
træder i kraft i januar 2015)
åååå: Alke dokumenter, der træder i kraft i år, som svarer til det indtastede, vil stå på
resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der træder i kraft i
2015)
(b) I feltet "Datointerval" kan du indtaste den periode, der skal omfattes af søgningen, eller
vælge den i kalenderen. Husk at klikke på "Datointerval". Du kan bruge følgende
datoformater:
dd/mm/åååå – dd/mm/åååå: Al lovgivning med ikrafttrædelsesdato i den indtastede
periode vil stå på resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der
træder i kraft mellem 01/01/2015 og 04/01/2015)
mm/åååå – mm/åååå: Al lovgivning med ikrafttrædelsesdato i den indtastede periode vil
stå på resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der træder i kraft
mellem januar 2015 og april 2015)
åååå – åååå: Al lovgivning med ikrafttrædelsesdato i den indtastede periode vil stå på
resultatlisten (f.eks. lovgivning eller bestemte dele af lovgivning, der træder i kraft
mellem 2015 og 2017)

7. Du kan lade felterne "Offentliggjort i EU-Tidende" og "Retsgrundlag" stå tomme eller
indtaste nogle af identifikatorerne, hvis du kender dem.
8. Under "Emne" kan du indsnævre søgningen ved at vælge et ord fra "EuroVoc-tesaurus"1, et
"Emne"2, og/eller en "Emnekode"3 fra rullemenuen ved at bruge plustegnet. Du kan også
indtaste et eller flere nøgleord - på hvilket som helst EU-sprog - i feltet "EuroVoc-tesaurus".

1 Eurovoc er en flersproget synonymordbog. Dokumenterne kan klassificeres ud fra flere Eurovoc-elementer.
2 Hvad dokumentet handler om.
3 Formålet med emnekoderne er at klassificere dokumenter i registret over gældende EF-lovgivning.
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9. Det sidste felt, "Dokumenter, der vedører en lovgivningsprocedure" kan stå tomt.
Normalt burde det være nok at udfylde dokumenttypen i feltet "Dokumentreference" og
"Søgning på dato", som er fremhævet på billedet nedenfor.
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10. Klik på "Søg" nederst på skærmen. Hvis du kun har brugt "Dokumentreference" og "Søgning
på dato" som vist ovenfor, vil din resultatliste indeholde alle forordninger med bestemmelser, der
træder eller er trådt i kraft i den valgte periode. Dine søgekriterier står øverst på skærmen.
Hvis du vil indsnævre søgeresultaterne, kan du bruge valgmulighederne til venstre på siden. Du
kan også sortere alle resultaterne i henhold til dokumenttitel, relevans, dokumentidentifikator,
dokumentdato, dokumenttype, udgiver eller Celex-område ved at bruge rullemenuen, der er
fremhævet på billedet nedenfor.
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11. Hvis du ønsker, at din resultatliste skal vise andre datoer eller metadata (ud over) de faste, skal du
klikke på "Ændr visning af metadata".
Som registreret bruger kan du skabe en skræddersyet profil (via "Mine indstillinger" "Søgeindstillinger") til højre på skærmen, så du altid kan se dine valgte metadata, når du åbner
eller arbejder med EUR-Lex.
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Gå til "Avanceret udvalg" fra det nye vindue, afkryds boksen "Anvendelsesdato" og klik derefter
på "Anvend".

Den nye liste over forordninger vil indeholde oplysninger om ikrafttrædelsesdato ud over de tidligere
metadata. For nogle forordninger vil du kunne se flere ikrafttrædelsesdatoer. Det er vigtigt at skelne
mellem ikrafttrædelsesdato og gennemførelses-/anvendelsesdato, som ikke nødvendigvis er den
samme. Ved ikrafttrædelsesdatoen forstås, hvornår en forordning får virkning. Nogle eller alle
bestemmelser bliver måske først gældende senere, og det er gennemførelses- eller
anvendelsesdatoen (se eksemplet).
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Hvis du vil vide nøjagtig, hvornår bestemmelserne træder i kraft, skal du klikke på forordningens titel
eller på ikonet "Gå direkte til tekst". Så får du adgang til hele forordningen.
Eksempel:

Kommissionens forordning om krav til miljøvenligt design for husholdningstørretumblere blev
vedtaget den 3. oktober 2012, så dokumentdatoen er 03/10/2012. Forordningen trådte i kraft 20 dage
efter offentliggørelsen i EU-Tidende, som blev offentliggjort den 12. oktober 2012, så
ikrafttrædelsesdatoen er 01/11/2012. For at give de berørte parter mulighed for at overholde de nye
regler gælder de først fra 01/11/2013, dvs. et år efter forordningens ikrafttrædelsesdato. Der er visse
bestemmelser, der først gælder fra denne dato. Andre gælder først fra 01/11/2014. Derudover bliver
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visse bestemmelser strengere fra 01/11/2015. Hvis du åbner teksten til forordningen, kan du læse
artikel 8:
"Artikel 8
Ikrafttræden og anvendelse
1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.
2. Den anvendes fra den 1. november 2013.
Dog
a) De generiske krav til miljøvenligt design i bilag I, punkt 1.1 og 1.2, gælder fra den 1. november
2014.
b) De specifikke krav til miljøvenligt design i bilag I, punkt 2.2, gælder fra den 1. november 2015.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2012.
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