Nauji ES reglamentai
Naudojimosi svetainės „EUR-Lex“ išplėstine paieška vadovas
Pradžia
Eikite į interneto svetainę „EUR-Lex“: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt.
Horizontaliajame meniu pasirinkite „Pradžios puslapis“ ir eikite į paieškos langą puslapio viduryje.
Spustelėkite nuorodą „Išplėstinė paieška“, pažymėtą toliau pateiktame paveikslėlyje. Taip pateksite į
išplėstinės paieškos puslapį. Išplėstinės paieškos nuorodą rasite ir visų puslapių viršutiniame
dešiniajame kampe.

Taip pat galite išplėstine paieška naudotis tiesiogiai, spustelėję nuorodą http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=lt
Atsivertę išplėstinės paieškos puslapį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Pirmoje dalyje „Rinkinys“ pasirinkite „Teisės aktus“. Tuomet pamatysite, kad išplėstinės
paieškos puslapis pakito ir pasirodė naujų kriterijų.
2. Pirmame dalies „Paieška tekste“ teksto laukelyje galite įrašyti žodžius, kurie turėtų būti
pateikiamuose reglamentuose:

Jei norite ieškoti teisės aktų, kuriuose yra konkretus terminas arba frazė (= tikslių atitikmenų
paieška), žodžius turėtumėte įrašyti kabutėse:
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Jei kabučių nenaudosite, paieškos sistema atsižvelgs į įvairių kalbų gramatikos ypatybes ir gali
ieškoti ir kitų paieškos laukelyje įrašytų žodžių gramatinių formų bei išvestinių žodžių.
Jei norite ieškoti dokumentų, kuriuose būtų žodžiai vaisių ir "išskirtinės paramos priemonės" arba
vaisių ir "įvežimo kainai", tiesiog įrašykite vaisių "įvežimo kainai" paieškos laukelyje „Pridėti
paieškos rezultatus, kuriuose yra šis tekstas“:

Jei iš rezultatų sąrašo norite pašalinti dokumentus, kuriuose yra tam tikri žodžiai, tiesiog įrašykite
juos paieškos laukelyje „Pašalinti paieškos rezultatus, kuriuose yra šis tekstas“.
Jei norite pridėti papildomų paieškos sąlygų (pvz., pašalinti dokumentus, kuriuose yra apelsinai
arba obuoliai), turėtumėte juos įrašyti spustelėjus nuorodą „arba kuriuose yra šis tekstas“
atsiveriančiuose laukeliuose:
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Dešinėje kiekvieno teksto laukelio pusėje galite pažymėti langelį ir pasirinkti, ar konkretūs
žodžiai ar tekstas turi būti ieškomi tik pavadinime, tik tekste ar ir pavadinime, ir tekste. Taip pat
galite įrašyti ne visus žodžius, trūkstamus ženklus pakeitę specialiais simboliais: * pakeisdami
kelis ženklus, ? pakeisdami vieną ženklą.
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Jei nusprendėte pasinaudoti šia paieškos galimybe, įsitikinkite, kad žodžius įrašėte be klaidų. Taip
pat atkreipkite dėmesį į tai, kad į rezultatus nebus įtraukti įrašytų žodžių sinonimai.
3. Jei ieškote konkretaus reglamento, dalyje „Dokumento nuoroda“ galite įrašyti dokumento metus
ir (arba) numerį. Šių laukelių galite ir nepildyti. Po antrašte dokumento „Rūšis“ pasirinkite
„Visus reglamentus“ arba vieną iš konkrečių reglamento rūšių (reglamentą, įgyvendinimo
reglamentą, deleguotąjį reglamentą):

4. Dalyje „Dokumento autorius“ galite palikti parinktį „Viskas“ arba pasirinkti instituciją, kuri
priėmė jūsų ieškomą reglamentą.
5. Taip pat galite pasinaudoti galimybe „Ieškoti pagal CELEX numerį“, jei šį numerį žinote.
CELEX numeris yra unikalus dokumento kodas svetainėje „EUR-Lex“.
6. Dalyje „Ieškoti pagal datą“ turite nurodyti datos rūšį išskleidžiamajame meniu pasirinkę
„Įsigaliojimo datą“.
Tada galite pasirinkti norimą laikotarpį, kurį apimtų jūsų paieška.
(a) „Konkrečios datos“ laukelyje galite įrašyti konkrečią datą arba pasirinkti ją kalendoriuje.
Datą įrašyti galite tokiais formatais:
dd/mm/mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi teisės aktai, kurių įsigaliojimo data yra
tokia pati kaip įrašyta data (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys, kurios įsigalioja
2015 m. sausio 1 d.);
mm/mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi dokumentai, kurių įsigaliojimo mėnuo ir
metai yra tokie patys kaip įrašytos reikšmės (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys,
kurios įsigalioja 2015 m. sausį);
mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi dokumentai, kurių įsigaliojimo metai yra tokie
patys kaip įrašyta reikšmė (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys, kurios įsigalioja
2015 m.).
(b) Laukelyje „Laiko intervalas“ galite įrašyti norimą laikotarpį, kurį apims jūsų paieška,
arba pasirinkti jį kalendoriuje. Įsitikinkite, kad pažymėtas „Laiko intervalo“ langelis.
Laikotarpį įrašyti galite tokiais formatais:
dd/mm/mmmm–dd/mm/mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi teisės aktai, kurių
įsigaliojimo data atitiks nurodytą laikotarpį (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys,
kurios įsigalioja 2015 01 01–2015 01 04);
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mm/mmmm–mm/mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi teisės aktai, kurių įsigaliojimo
data atitiks nurodytą laikotarpį (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys, kurios įsigalioja
2015 m. sausio mėn. – 2015 m. kovo mėn.);
mmmm–mmmm: į rezultatų sąrašą bus įtraukti visi teisės aktai, kurių įsigaliojimo data
atitiks nurodytą laikotarpį (pvz., teisės aktas arba tam tikros jo dalys, kurios įsigalioja
2015–2017 m.).

7. Dalių „Paskelbta Oficialiajame leidinyje“ ir „Teisinis pagrindas“ galite nepildyti, bet, jei
kuriuos nors kriterijus žinote, galite juos nurodyti.
8. Dalyje „Tema“ galite susiaurinti paieškos rezultatus laukelių „Tezauras „EuroVoc“1, „Tema“2
ir (arba) „Rodyklės kodas“3 išskleidžiamuosiuose meniu naudodami ženklą „+“ pasirinkę
terminą. Be to, laukelyje „Tezauras „EuroVoc“ bet kuria ES kalba galite įrašyti vieną arba
daugiau raktažodžių.
9. Paskutinės dalies „Dokumentai, susiję su teisėkūros procedūra“ užpildyti nebūtina.
Paprastai turėtų užtekti tik nurodyti dokumento rūšį dalyje „Dokumento nuoroda“ ir užpildyti
dalį „Ieškoti pagal datą“, kaip pažymėta toliau pateiktame paveikslėlyje.

1 „EuroVoc“ yra daugiakalbis tezauras. Dokumentai gali būti rūšiuojami pagal kelias „EuroVoc“ kategorijas.
2 Nurodo, apie ką yra dokumentas.
3 Rodyklės kodų tikslas – surūšiuoti dokumentus galiojančių Bendrijos teisės aktų rodyklėje.
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10. Spustelėkite puslapio apačioje esantį mygtuką „Ieškoti“. Jei, kaip parodyta pirmiau, užpildėte tik
dalis „Dokumento nuoroda“ ir „Ieškoti pagal datą“, į jūsų rezultatus bus įtraukti visi
reglamentai, kurių nuostatos įsigalioja pasirinktą laikotarpį. Jūsų paieškos kriterijai išvardyti
puslapio viršuje.
Jei norite patikslinti paieškos rezultatus, galite pasinaudoti puslapio kairėje esančiomis
parinktimis. Be to, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, pasinaudoję išskleidžiamuoju
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meniu visus rezultatus galite rūšiuoti pagal dokumento pavadinimą, atitiktį, dokumento numerį,
dokumento datą, dokumento rūšį, autorių ar „Celex“ sektorių.

11. Jei norite, kad paieškos rezultatų sąraše būtų rodomos ir kitos datos arba kiti metaduomenys, be
tų, kurie pateikiami automatiškai, turite spustelėti nuorodą „Keisti rodomus metaduomenis“.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad būdamas registruotasis naudotojas galite susikurti individualizuotą
profilį (spustelėjęs dešinėje ekrano pusėje esančią nuorodą „Parinktys“, tada „Paieškos
parinktys“), kad atidarant svetainę „EUR-Lex“ ar su ja dirbant visuomet būtų rodomi jūsų
pasirinkti metaduomenys.
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Naujajame lange spustelėkite kortelę „Patikslintas žymėjimas“, pažymėkite langelį „Įsigaliojimo
data“ ir spauskite mygtuką „Taikyti“.

Naujajame reglamentų sąraše greta ankstesnių metaduomenų bus pateikiama ir informacija apie
įsigaliojimo datą. Matysite kai kurių reglamentų kelias įsigaliojimo datas. Svarbu daryti skirtumą tarp
įsigaliojimo ir įgyvendinimo arba taikymo datų, kurios nebūtinai sutampa. Įsigaliojimo data rodo
reglamento visuotino taikymo pradžią. Tam tikros arba visos nuostatos gali būti taikytinos nuo
vėlesnės dienos – tai yra įgyvendinimo arba taikymo data (žr. pavyzdį).
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Jei norite gauti tikslesnės informacijos apie konkrečias įsigaliojančias nuostatas, spustelėkite
reglamento pavadinimą arba „Tiesioginės prieigos prie teksto“ piktogramą. Taip galėsite atsiversti ir
perskaityti visą reglamento tekstą.
Pavyzdys:

Komisijos reglamentas dėl buitinių būgninių džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimų buvo
priimtas 2012 m. spalio 3 d., todėl dokumento data yra 2012 m. spalio 3 d. Reglamentas įsigaliojo
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Kadangi jis buvo
paskelbtas 2012 m. spalio 12 d., jo įsigaliojimo data yra 2012 m. lapkričio 1 d. Siekiant, kad šalys,
kurioms jis darys poveikį, galėtų prisitaikyti prie naujųjų reikalavimų, jie taikomi tik nuo 2013 m.
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lapkričio 1 d., t. y. praėjus metams nuo šio reglamento įsigaliojimo. Nuo tos dienos faktiškai taikomi
kai kurie reikalavimai. Kai kurie kiti reikalavimai taikomi tik nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Be to, kai
kurie reikalavimai taps griežtesni 2015 m. lapkričio 1 d. Reglamento 8 straipsnis išdėstytas taip:
„8 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje.
2. Jis taikomas nuo 2013 m. lapkričio 1 d.
Tačiau:
a) I priedo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi
nuo 2014 m. lapkričio 1 d.;
b) I priedo 2.2 papunktyje nustatyti specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo
2015 m. lapkričio 1 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 3 d.“
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