Nieuwe EU-verordeningen
Handleiding voor de uitgebreide zoekfunctie van EUR-Lex
De eerste stappen
Ga naar EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl . Klik in het zoekvenster
midden op de homepage op "Uitgebreid zoeken" (zie hieronder), of klik op de link in de
rechterbovenhoek van iedere pagina van EUR-Lex.

Of klik hier: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=nl

Op de pagina "Uitgebreid zoeken" gaat u zo te werk:
1. Onder "Collectie" kiest u "Wetgeving". Als u daarop klikt, ziet u dat de zoekpagina verandert en
er nieuwe criteria bijkomen.
2. In het eerste tekstveld onder "Al deze woorden" kunt u de woorden of de tekst ingeven waarop u
wilt zoeken:

Wilt u zoeken naar wetgeving die een specifieke term of uitdrukking bevat (= exacte match
zoeken), dan moet u deze tussen aanhalingstekens zetten:
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Als u geen aanhalingstekens gebruikt, houdt de zoekfunctie rekening met de grammaticaregels
van verschillende talen en kan het zoeken worden uitgebreid tot andere grammaticale
vormen/afgeleide woorden van de woorden die in het zoekveld zijn ingegeven.
Als u documenten wilt zoeken die zowel fruit als buitengewone maatregelen ter ondersteuning
bevatten of die zowel fruit als invoerprijs bevatten, tikt u fruit "buitengewone maatregelen ter
ondersteuning" in het eerste tekstveld en fruit invoerprijs in het tweede, onder "Voeg resultaten
toe met".

Als u documenten met bepaalde termen niet in uw lijst van resultaten wilt, tikt u die termen in het
tekstveld onder "Verwijder resultaten met".
Wilt u opdezelfde manier nog meer voorwaarden toevoegen aan uw zoekopdracht, klik dan op
"OR-zoekcriteria toevoegen" of "NOT-zoekcriteria toevoegen":
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Rechts van elk tekstvenster kunt u aanvinken of het gaat om woorden in de titel, in de tekst of in
beide. In de tekstvelden kunt u ook onvolledige woorden invullen, en de rest vervangen door een
jokerteken: ? voor één karakter, * voor meer dan één.

Let op de correcte spelling van uw zoektermen. Denk eraan dat u geen resultaten krijgt met
synoniemen van uw zoektermen.
3. Onder "Referentienummer document" kunt u het jaar en/of het nummer van het document dat
u zoekt ingeven, of u kunt deze vakken leeg laten. Onder "Soort" kunt u "Alle verordeningen"
kiezen of een bepaald soort (verordening, uitvoeringsverordening, gedelegeerde verordening)

4. Onder "Auteur van het document" kiest u "Alle" of een bepaalde instelling.
5. Als u dat nummer kent, kunt u ook "Zoeken op Celex-nummer". Celex-nummers zijn unieke
identificatienummers van documenten in EUR-Lex.
6. Onder "Zoeken op datum" moet u het soort datum kiezen uit het dropdown-menu, in dit geval
"Datum inwerkingtreding".
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Vervolgens kunt u kiezen in welke periode u wilt zoeken.
(a) U kunt één bepaalde datum aanklikken in de kalender of er zelf een intikken. Daarvoor
kunt u de volgende formaten gebruiken:
dd/mm/jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt op deze dag (bijv. wetgeving of
onderdelen daarvan die op 01/01/2015 in werking treden)
mm/jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt tijdens die maand (bijv. 01/2015 voor
wetgeving of onderdelen daarvan die in januari 2015 in werking treden)
jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt tijdens dat jaar (bijv. wetgeving of onderdelen
daarvan die in 2015 in werking treden)
(b) U kunt ook een bepaalde periode aangeven. Let erop dat "Periode" is aangeklikt. U kunt
de volgende formaten gebruiken:
dd/mm/jjjj – dd/mm/jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt tijdens deze periode (bijv.
wetgeving of onderdelen daarvan die van 01/01/2015 tot en met 04/01/2015 in werking
treden)
mm/jjjj – mm/jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt tijdens deze periode (bijv. 01/2015
– 03/2015 voor wetgeving of onderdelen daarvan die van januari 2015 tot en met maart
2015 in werking treden)
jjjj – jjjj: Alle wetgeving die van kracht wordt tijdens deze periode (bijv. wetgeving of
onderdelen daarvan die van 2015 tot en met 2017 in werking treden)

7. Onder "Verschenen in het Publicatieblad" en "Rechtsgrond" hoeft u niets in te vullen, maar u
kunt er uw zoekopdracht ook verfijnen.
8. Ook onder "Onderwerp" kunt u uw zoekopdracht verfijnen via dropdownmenu's achter het
plusteken bij "EuroVoc-thesaurus"1, "Onderwerp"2 of "Indeling repertorium"3. U kunt ook
een of meer trefwoorden in elke EU-taal invullen in het zoekvenster onder "Eurovoc-thesaurus".
9. Onder "Documenten in verband met een wetgevingsprocedure" hoeft u niets in te vullen.
Meestal volstaat het om het soort document in te vullen onder "Referentienummer document"
en te "Zoeken op datum", zoals hieronder te zien is.

1 Eurovoc is een meertalige thesaurus. Documenten kunnen worden ingedeeld aan de hand van verschillende Eurovoc-termen.
2 Geeft aan waar het document over gaat.
3 Hier kunt u aangeven in welke rubriek van het repertorium van de geldende Gemeenschapswetgeving het gezochte document is ingedeeld.
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10. Klik vervolgens op "Zoeken" onderaan de pagina. Als u "Referentienummer document" en
"Zoeken op datum" gebruikt als hierboven aangegeven, krijgt u als zoekresultaat alle
verordeningen met bepalingen die gedurende de gekozen periode van kracht worden. Uw
zoekcriteria staan bovenaan de pagina opgesomd.
Met de opties in de linkerkolom kunt u uw "Zoekopdracht verfijnen". U kunt ook alle resultaten
sorteren volgens titel, relevantie, identificatiecode, datum, soort document, auteur of Celex-sector
met behulp van het dropdown-menu dat hieronder is aangeduid.
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11. Wilt u in uw lijst met zoekresultaten andere of meer gegevens of metadata zien, klik dan op
"Weergave metadata wijzigen".
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Open de tab "Uitgebreide selectie". Vink daar het vakje "Datum inwerkingtreding" aan, geef het
profiel een naam en klik daarna op "Toepassen".

Bent u een geregistreerd gebruiker en aangemeld, dan kunt u een gepersonaliseerd profiel opstellen
zodat u altijd de gewenste metadata ziet als u iets opzoekt in EUR-Lex. Klik daarvoor op
"Voorkeuren" in de rechterkolom, en daarna op "Zoekvoorkeuren" in de linkerkolom.
Klik op "Profiel toevoegen" en open de tab "Uitgebreide selectie". Vink daar het vakje "Datum
inwerkingtreding" aan, geef het profiel een naam en klik daarna op "Opslaan".
Voortaan bevat uw resultatenlijst ook de datum van inwerkingtreding, naast de standaard-metadata.
Bij sommige verordeningen ziet u zelfs verschillende data van inwerkingtreding. De datum waarop
een verordening van kracht wordt en die waarop ze van toepassing wordt zijn immers niet
noodzakelijk gelijk. De datum van inwerkingtreding geeft aan wanneer de algemene toepassing
van een verordening begint. Sommige of alle bepalingen worden mogelijk pas van toepassing op
een latere datum, de datum van tenuitvoerlegging/toepassing (zie voorbeeld).
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Wilt u weten welke bepalingen precies van kracht worden, klik dan op de titel van de verordening of
op een van de icoontjes bij "Directe link tekst". U kunt dan de volledige tekst van de verordening
zien en lezen.
Voorbeeld:

De verordening van de Commissie betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor
huishoudelijke droogtrommels wordt vastgesteld op 3 oktober 2012, de datum van het document is
dus 03/10/2012. De verordening treedt 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van
de Europese Unie in werking. Ze verschijnt op 12 oktober 2012, de datum van inwerkingtreding is
dus 01/11/2012. Om de betrokken partijen in staat te stellen te voldoen aan de nieuwe regels, worden
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die pas van toepassing vanaf 1 november 2013, een jaar na de inwerkingtreding van de verordening.
Pas vanaf die dag zijn een aantal van de regels van kracht, sommige zelfs pas vanaf 1 november 2014.
En bovendien worden bepaalde regels strenger op 1 november 2015. Dit alles is vastgelegd in artikel
8 van de verordening:
"Artikel 8
Inwerkingtreding en toepassing
1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
2. Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2013.
Daarentegen zijn:
a) de in de punt 1.1 en 1.2 van bijlage I omschreven generieke eisen inzake ecologisch ontwerp van
toepassing met ingang van 1 november 2014;
b) de in de punt 2 2 van bijlage I omschreven specifieke eisen inzake ecologisch ontwerp van
toepassing met ingang van 1 november 2015.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 3 oktober 2012."
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