Uued ELi määrused
EUR-Lexi täppisotsingu kasutusjuhend
Kust alustada?
Minge veebisaidile EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et. Valige (vajaduse
korral) horisontaalsest menüüst „Avaleht” ning minge seejärel lehekülje keskosas asuvasse
otsinguaknasse. Klõpsake nupul „Täppisotsing” (alloleval pildil esiletõstetud). See viib Teid
täppisotsingu lehele. Täppisotsingu vormi saate avada ka iga lehekülje paremas ülanurgas oleva lingi
kaudu.

Samuti pääsete täppisotsingu lehele järgmise lingi abil: http://eur-lex.europa.eu/advanced-searchform.html?locale=et
Täppisotsingu lehel toimige järgnevalt:
1. Rippmenüüst „Kogu“ valige „Õigusaktid”. Valiku järel täppisotsingu vorm muutub ja nähtavale
ilmuvad uued kriteeriumid.
2. Rubriigi „Tekstiotsing” esimesele tekstiväljale saate sisestada sõnad/teksti, mida Te määrustest
otsida soovite:

Kui soovite otsida õigusakte, mis sisaldavad konkreetset sõna või fraasi (= täpse vaste otsing),
peate panema sõnad jutumärkidesse:
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Kuidas kasutada EUR-Lexi täppisotsingut
Kui Te jutumärke ei kasuta, võtab otsingumootor arvesse eri keelte grammatikareegleid ja on
võimeline võtma otsingus arvesse otsinguväljale sisestatud sõnade muid grammatilisi vorme /
tuletatud sõnu.
Kui soovite otsida dokumente, mis sisaldavad sõna puuviljad koos sõnaühendiga „erakorralised
toetusmeetmed” või sõna puuviljad koos sõnaühendiga „hind piiril”, siis sisestage otsinguväljale
„Lisa tulemused, mis sisaldavad” puuviljad „hind piiril”:

Kui soovite konkreetseid sõnu sisaldavad dokumendid otsingutulemustest välja jätta, siis sisestage
need otsinguväljale „Jäta välja tulemused, mis sisaldavad”.
Kui soovite oma otsingule lisada mis tahes lisatingimuse (nt jätta välja dokumendid, mis
sisaldavad kas sõna apelsinid või sõna õunad), peaksite selle sisestama OR-tingimuse väljale:

Igast tekstiväljast paremal saate valida (tehes märke vastavasse ruutu), kas konkreetne sõna/tekst
peab sisalduma ainult dokumendi pealkirjas, tekstis või mõlemas. Võite sõnu sisestada ka
osaliselt, asendades puuduvad tähemärgid erisümbolitega: * asendab mitu tähemärki ja ? ühe.
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Selle võimaluse kasutamisel veenduge sõna(d)e õigekirjas. Samuti võtke arvesse, et
otsingutulemused ei sisalda sisestatud sõnade sünonüüme.
3. Rubriigis „Dokumendi viide” võite sisestada dokumendi aasta ja/või numbri, kui otsite
konkreetset määrust. Võite need väljad ka tühjaks jätta. Peakirja „Liik” alt saate valida „Kõik
määrused” või mõne konkreetse määruste liigi (määrus, rakendusmäärus, delegeeritud määrus).

4. Rubriigis „Dokumendi autor” võite jätta „Kõik” või valida institutsioonid, kes otsitava määruse
vastu võtavad.
5. Võite kasutada ka võimalust „Otsing CELEXi numbri järgi”, kui CELEXi number on Teile
teada. CELEXi number on dokumendi kordumatu identifikaator EUR-Lexis.
6. Rubriigis „Otsing kuupäeva järgi” peate täpsustama kuupäeva liigi, valides rippmenüüst
„Jõustumiskuupäev”.
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Seejärel võite valida ajavahemiku, mida Teie otsing peaks hõlmama.
(a) Väljale „Konkreetne kuupäev” saate sisestada konkreetse kuupäeva või valida selle
kalendrist. Lubatud vormingud on järgmised:
pp/kk/aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki õigusakte, mille jõustumiskuupäev on
sama, mis sisestatud kuupäev (nt õigusaktid või selle konkreetsed osad, mis jõustuvad
01/01/2015)
kk/aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki dokumente, mis jõustuvad sisestatud kuul ja
aastal (nt õigusaktid või selle konkreetsed osad, mis jõustuvad jaanuaris 2015)
aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki dokumente, mis jõustuvad sisestatud aastal (nt
õigusaktid või selle konkreetsed osad, mis jõustuvad 2015. aastal)
(b) Väljadele „Ajavahemik” saate sisestada ajavahemiku, mida Te soovite oma otsingus
hõlmata, või valida selle kalendrist. Kontrollige, et nupp „Ajavahemik” oleks valitud.
Lubatud vormingud on järgmised:
pp/kk/aaaa–pp/kk/aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki õigusakte, mille
jõustumiskuupäev langeb sisestatud ajavahemikku (nt õigusaktid või selle konkreetsed
osad, mis jõustuvad ajavahemikus 01/01/2015–04/01/2015)
kk/aaaa–kk/aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki õigusakte, mille jõustumiskuupäev
langeb sisestatud ajavahemikku (nt õigusaktid või selle konkreetsed osad, mis jõustuvad
ajavahemikus jaanuar 2015 kuni märts 2015)
aaaa–aaaa: tulemuste nimekiri sisaldab kõiki õigusakte, mille jõustumiskuupäev langeb
sisestatud ajavahemikku (nt õigusaktid või selle konkreetsed osad, mis jõustuvad
ajavahemikus 2015 kuni 2017)

7. Rubriikide „Avaldatud Euroopa Liidu Teatajas” ja „Õiguslik alus” väljad võite jätta tühjaks
või sisestada Teile teada olevad identifikaatorid.
8. Rubriigis „Teemavaldkond” saate oma otsingut täpsustada, valides termini „EuroVoci
tesaurusest”1, „Teema”2 ja/või „Loendi koodi”3, klõpsates väljade kõrval olevatel
plussmärkidel. Samuti võite sisestada (ELi mistahes ametlikus keeles) väljale „EuroVoci
tesaurus” ühe või mitu märksõna.
9. Viimase rubriigi „Seadusandliku menetlusega seotud dokumendid” võib jätta tühjaks.
Üldiselt peaks piisama sellest, kui rubriigis „Dokumendi viide” täpsustada dokumendi liik ning
täita väljad rubriigis „Otsing kuupäeva järgi”, nagu on näidatud alloleval pildil.

1 Eurovoc on mitmekeelne tesaurus. Dokumente võib liigitada mitme Eurovoci elemendi järgi.
2 Täpsustab, millise teemaga on dokument seotud.
3 Loendi koodide eesmärk on liigitada dokumendid Euroopa Liidu kehtivate õigusaktide loendis.
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10. Klõpsake lehe allosas asuval nupul „Otsi”. Kui kasutasite üksnes rubriike „Dokumendi viide” ja
„Otsing kuupäeva järgi” eespool näidatud viisil, sisaldavad Teie otsingu tulemused kõiki
määrusi, mille sätted jõustuvad valitud ajavahemikus. Teie otsingukriteeriumid on loetletud
lehekülje ülaosas.
Kui soovite oma otsingu tulemusi täpsustada, võite kasutada lehekülje vasakus servas olevaid
valikuid. Samuti võite sortida tulemusi dokumendi pealkirja, asjakohasuse, dokumendi
identifikaatori, dokumendi kuupäeva, dokumendi liigi, autori või CELEXi sektori järgi, kasutades
rippmenüüd (vt allolevat pilti).
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11. Kui soovite, et otsingutulemuste nimekirjas näidataks muid kuupäevi või muid (täiendavaid)
metaandmed, klõpsake lingil „Muuda kuvatavaid metaandmeid”.
Juhime tähelepanu sellele, et registreeritud kasutajana saate luua kohandatud profiili (lehekülje
paremas servas: Eelistused > Otsingueelistused). Nii kuvatakse Teie soovitud metaandmed alati,
kui EUR-Lexi kasutate.
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Valige avanenud aknas „Täiustatud valik”, tehke märge ruutu „Jõustumise kuupäev” ja seejärel
klõpsake nupul „Vali”.

Uus määruste nimekiri sisaldab lisaks varem valitud metaandmetele teavet jõustumise kuupäeva
kohta. Mõne määruse puhul näete mitut jõustumise kuupäeva. Oluline on teha vahet jõustumise
kuupäeval ja rakendamise/kohaldamise kuupäeval, mis ei pea tingimata kokku langema. Jõustumise
kuupäev märgib päeva, millest alates määrust kohaldatakse üldiselt. Teatavaid või kõiki sätteid
võidakse hakata kohaldama hilisemal kuupäeval, mis on rakendamise/kohaldamise kuupäev (vt
näide).
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Selleks et saada täpsemat teavet konkreetsete sätete jõustumise kohta, klõpsake määruse pealkirjal või
ikoonil „Otsejuurdepääs tekstile”. See võimaldab Teil näha ja lugeda kogu määruse teksti.
Näide:

Komisjoni määrus, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökodisaini
nõuded, võeti vastu 3. oktoobril 2012. Dokumendi kuupäev on seega 03/10/2012. Määrus jõustus 20
päeva pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. See avaldati 12. oktoobril 2012, seega on
jõustumise kuupäev 01/11/2012. Selleks et võimaldada asjaomastel pooltel uusi nõudeid järgida,
hakati neid kohaldama alles alates 01/11/2013 – aasta pärast määruse jõustumist. Siis hakati
kohaldama osa nõuetest. Teatavaid teisi nõudeid hakati kohaldama alles alates 01/11/2014. Lisaks
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muutub osa nõuetest karmimaks 01/11/2015. Kui avate määruse teksti, siis näete, et see on sõnastatud
järgmiselt:
„Artikkel 8
Jõustumine ja rakendamine
1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
2. Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2013.
Kuid:
(a) I lisa punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud üldisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist
2014;
(b) I lisa punktis 2.2 sätestatud spetsiifilisi ökodisaini nõudeid kohaldatakse alates 1. novembrist
2015.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 3. oktoober 2012.”
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