Gaidāmās ES regulas
Norādījumi, kā izmantot EUR-Lex paplašinātās meklēšanas funkciju
Kā sākt meklēšanu
Atveriet EUR-Lex tīmekļa vietni: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv. Horizontālajā
izvēlnē spiediet uz “Sākums”, un lapas vidū ieraudzīsiet meklēšanas logu. Noklikšķiniet uz pogas
“Paplašināta meklēšana”, kas izcelta zemāk redzamajā attēlā. Atvērsies paplašinātās meklēšanas lapa.
Paplašinātās meklēšanas funkcijai var piekļūt arī visu lapu augšējā labajā stūrī.

Paplašinātās meklēšanas funkcijai var piekļūt
lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=lv

uzreiz,

izmantojot

šo

saiti:

http://eur-

Paplašinātās meklēšanas lapā jārīkojas šādi.
1. Pirmajā sadaļā “Krājums” jāizvēlas “Tiesību akti”. Pamanīsiet, ka paplašinātās meklēšanas lapa
būs mainījusies un būs parādījušies jauni kritēriji.
2. Sadaļas “Meklēšana tekstā” pirmajā teksta logā varat ievadīt vārdus/tekstu, kuru vēlaties redzēt
atrastajās regulās:

Ja vēlaties meklēt tiesību aktus, kuros ir konkrēts termins vai frāze (= meklēt precīzu frāzi), vārdi
jāliek pēdiņās:
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Kā veikt paplašināto meklēšanu EUR-Lex datubāzē

Ja pēdiņu nav, meklētājprogramma ņem vērā konkrētās valodas gramatikas noteikumus un spēj
meklēt arī citas meklēšanas logā ievadīto vārdu gramatiskās formas vai no tiem atvasinātus
vārdus.
Ja gribat meklēt dokumentus, kuri satur vārdu augļu un “ārkārtas atbalsta pasākumus” vai augļu
un “ievešanas cenas”, ievadiet augļu “ievešanas cenas” meklēšanas logā “Pievienot rezultātus,
kuros ir”:

Ja vēlaties, lai rezultātu sarakstā nebūtu iekļauti dokumenti, kuros ir viens vai vairāki konkrēti
vārdi, vienkārši ievadiet tos meklēšanas logā “Atmest rezultātus, kuros ir”.
Ja gribat meklēšanai iestatīt kādu papildu nosacījumu (piemēram, atmest dokumentus, kuros ir
vārds “apelsīni” vai “āboli”), tas jāievada logā “OR noteikumi”:
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Katra teksta loga labajā pusē var atzīmēt rūtiņu, lai norādītu, vai vēlaties, lai konkrētie vārdi vai
teksts būtu tikai nosaukumā, tikai tekstā vai gan nosaukumā, gan tekstā. Var arī ievadīt
nepabeigtus vārdus, trūkstošos burtus aizstājot ar īpašiem simboliem: * aizstāj vairākus burtus, un
? aizstāj vienu burtu.
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Ja nolemjat izmantot šo meklēšanas iespēju, pārliecinieties, ka ievadītajā vārdā vai vārdos nav
kļūdu. Ievērojiet arī, ka netiks meklēti rezultāti, kuros ir ievadītā vārda vai vārdu sinonīmi.
3. Sadaļā “Dokumenta atsauce” var ievadīt dokumenta gadu un/vai numuru, ja meklējat konkrētu
regulu vai regulas. Šos logus var atstāt arī tukšus. Kā dokumenta “Veids” jāizvēlas “Visas
regulas” vai vienu konkrētu regulas veidu (regula, īstenošanas regula, deleģētā regula).

4. Sadaļā “Dokumenta autors” var atstāt “Visi” vai atlasīt attiecīgās iestādes, kas pieņēmušas jūs
interesējošo regulu.
5. Varat arī izmantot iespēju “Meklēšana pēc Celex numura”, ja zināt numuru. Celex numurs ir
unikāls kods dokumenta identificēšanai EUR-Lex datubāzē.
6. Sadaļā “Meklēšana pēc datuma” jānorāda datuma veids, nolaižamajā izvēlnē atlasot “Spēkā
stāšanās datumu”.
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Tad varat izvēlēties periodu, par kuru jāveic meklēšana.
A. Logā “Konkrēts datums” varat ievadīt precīzu datumu vai to atlasīt kalendārā. Ievadot
datumu, jāizmanto šādi formāti:
dd/mm/gggg: rezultātu sarakstā būs visi tiesību akti, kuru spēkā stāšanās datums sakrīt ar
ievadīto datumu (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas stājušās spēkā
01.01.2015.).
mm/gggg: rezultātu sarakstā būs visi dokumenti, kuru spēkā stāšanās gads un mēnesis
sakrīt ievadītajām vērtībām (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas stājušās
spēkā 2015. gada janvārī).
gggg: rezultātu sarakstā būs visi dokumenti, kuru spēkā stāšanās gads sakrīt ar ievadīto
vērtību (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas stājušās spēkā 2015. gadā).
B. Logā “Periods” var ievadīt laikposmu, par kuru vēlaties veikt meklēšanu, vai to atlasīt
kalendārā. Pārliecinieties, ka ir atzīmēta poga “Periods”. Ievadot datumu, jāizmanto šādi
formāti:
dd/mm/gggg – dd/mm/gggg: rezultātu sarakstā būs visi tiesību akti, kuru spēkā stāšanās
datums sakrīt ar ievadīto datumu (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas
stājušās spēkā no 01.01.2015. līdz 04.01.2015.).
mm/gggg – mm/gggg: rezultātu sarakstā būs visi tiesību akti, kuru spēkā stāšanās datums
atbilst ievadītajam periodam (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas stājušās
spēkā laikā no 2015. gada janvāra līdz 2015. gada martam).
gggg – gggg: rezultātu sarakstā būs visi tiesību akti, kuru spēkā stāšanās datums atbilst
ievadītajam periodam (piemēram, tiesību akti vai konkrētas to daļas, kas stājušās spēkā
laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam).

7. Sadaļas “Publicēts Oficiālajā Vēstnesī” un “Juridiskais pamats” var atstāt tukšas vai norādīt
dažus no identifikatoriem, ja tos zināt.
8. Sadaļā “Temats” var sašaurināt meklēšanas rezultātus, nospiežot plus zīmi un nolaižamajās
izvēlnēs atlasot terminu “EuroVoc” tēzaurā1, tematu2 un/vai kodu direktorijā3. “EuroVoc”
tēzaura logā var ievadīt arī vienu vai vairākus atslēgvārdus – jebkurā ES valodā.
9. Pēdējo sadaļu “Dokumenti, kas saistīti ar likumdošanas procedūru” var atstāt tukšu.
Principā vajadzētu pietikt ar to, ka norādāt tikai dokumenta veidu sadaļā “Dokumenta atsauce”
un sadaļā “Meklēšana pēc datuma”, kas izceltas zemāk redzamajā attēlā.
1 “EuroVoc” ir daudzvalodu tēzaurs. Dokumentus var klasificēt pēc vairākiem “EuroVoc” elementiem.
2 Precizē, par ko ir dokuments.
3 Direktorija kodu mērķis ir klasificēt dokumentus spēkā esošo ES tiesību aktu direktorijā.
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10. Noklikšķiniet lapas apakšā uz pogas “Meklēt”. Ja būsit aizpildījis tikai sadaļas “Dokumenta
atsauce” un “Meklēšana pēc datuma”, kā parādīts iepriekš, sistēma atradīs visas regulas, kuru
noteikumi stājas spēkā atlasītajā periodā. Lapas augšā ir parādīti jūsu meklēšanas kritēriji.
Ja vēlaties precizēt meklēšanas rezultātus, varat izmantot lapas kreisajā pusē piedāvātās iespējas.
Visus rezultātus var kārtot pēc dokumenta nosaukuma, atbilstības meklēšanas kritērijiem,
dokumenta identifikatora, dokumenta datuma, dokumenta veida, autora vai Celex jomas,
izmantojot zemāk redzamajā attēlā izcelto nolaižamo izvēlni.
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11. Ja vēlaties, lai meklēšanas rezultātu sarakstā būtu arī citi datumi vai citi metadati papildus tiem,
kas rādīti pēc noklusējuma, jānoklikšķina uz “Mainīt redzamos metadatus”.
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Atcerieties, ka reģistrēts lietotājs var izveidot pielāgotu profilu (sk. Iestatījumi → Meklēšanas
iestatījumi ekrāna labajā pusē), lai, atverot EUR-Lex vai strādājot ar to, vienmēr būtu redzami
lietotāja izvēlētie metadati.

No jaunā loga ejiet uz cilni “Paplašinātā atlase”, atzīmējiet rūtiņu “Spēkā stāšanās datums” un tad
noklikšķiniet uz pogas “Piemērot”.

Jaunajā regulu sarakstā papildus iepriekšējiem metadatiem būs arī informācija par spēkā stāšanās
datumu. Patiesībā dažām regulām redzēsiet vairākus spēkā stāšanās datumus. Svarīgi ir atšķirt spēkā
stāšanās datumu no īstenošanas vai piemērošanas datuma – tie var nesakrist. Spēkā stāšanās datums
norāda regulas vispārējās piemērošanas sākumu. Var būt tā, ka daži vai visi noteikumi stājas
spēkā vēlākā datumā, kas ir īstenošanas vai piemērošanas datums (sk. piemēru).
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Lai iegūtu precīzāku informāciju par to, kad stājas spēkā konkrēti noteikumi, noklikšķiniet uz regulas
nosaukuma vai uz ikonas pie “Tieša piekļuve dokumentam”. Tad varēsiet izlasīt pilno regulas tekstu.
Piemērs:

Komisijas Regula par ekodizaina prasībām mājsaimniecības veļas žāvētājiem ir pieņemta 2012. gada
3. oktobrī, tāpēc dokumenta datums ir 03.10.2012. Šī regula stājās spēkā 20. dienā pēc tās
publicēšanas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”. To publicēja 2012. gada 12. oktobrī, tātad
regulas spēkā stāšanās datums ir 01.11.2012. Lai tiem, uz kuriem šī regula attiecas, dotu laiku izpildīt
jaunās prasības, tās ir piemērojamas tikai no 01.11.2013. — kad apritējis gads pēc regulas stāšanās
spēkā. Dažas prasības ir spēkā no šī datuma; citas prasības ir spēkā tikai no 01.11.2014. Turklāt dažas
prasības kļūst stingrākas no 01.11.2015. Iepazīstoties ar regulas tekstu, uzzinām, ka 8. pantā teikts:
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“8. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.
2. To piemēro no 2013. gada 1. novembra.
Tomēr:
a) vispārīgās ekodizaina prasības, kas noteiktas I pielikuma 1.1. un 1.2. punktā, piemēro no
2014. gada 1. novembra;
b) īpašās ekodizaina prasības, kas noteiktas I pielikuma 2.2. punktā, piemēro no 2015. gada
1. novembra.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2012. gada 3. oktobrī.”
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