Futuros regulamentos da UE
Instruções sobre a utilização da função de pesquisa avançada do EUR-Lex
Iniciar o processo
Entre no sítio Web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pt. Selecione «Página
inicial» no menu horizontal e vá até à caixa de Pesquisa na parte central da página. Clique em
«Pesquisa avançada» (ver imagem abaixo) para aceder à página correspondente. Também pode aceder
à página da pesquisa avançada através da ligação que figura no canto superior direito de todas as
páginas.

Se preferir, pode aceder diretamente à função de pesquisa avançada através da seguinte ligação:
http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=pt
Na página da pesquisa avançada:
1. Na primeira secção «Coleção», selecione a opção «Legislação»: verá que a configuração da
página de pesquisa avançada muda, surgindo novos critérios.
2. Na primeira caixa da secção «Pesquisa de texto», pode introduzir palavras ou texto que pretenda
procurar nos regulamentos:

Se quiser procurar legislação que contenha um determinado termo ou expressão
(= correspondência exata), deve colocá-los entre aspas:
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Se não utilizar aspas, o motor de pesquisa tem em conta as regras gramaticais das várias línguas e
alarga a pesquisa a outras formas gramaticais/derivadas dos termos inseridos na caixa de pesquisa.
Se quiser procurar documentos que contenham o termo fruta juntamente com a expressão
medidas excecionais de apoio ou que contenham o termo fruta juntamente com a expressão preço
de entrada, introduza a expressão fruta «preço de entrada» na caixa de pesquisa «Acrescentar
resultados com»:

Se quiser excluir documentos que contenham determinados termos, introduza esses termos na
caixa de pesquisa «Suprimir resultados com».
Se quiser acrescentar outras condições à sua pesquisa (por exemplo, excluir documentos que
contenham quer o termo «laranjas» quer o termo «maçãs») deve utilizar a caixa «OU condição»:

Assinale as casas à direita de cada janela de texto para indicar se quer procurar os termos de
pesquisa apenas no título, apenas no texto ou no título e no texto. Também pode fazer uma
pesquisa com palavras incompletas, substituindo os carateres que faltam por símbolos especiais: *
substitui vários carateres e ? substitui um único caráter.
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Se decidir utilizar esta opção de pesquisa, certifique-se de que a ortografia do termos está correta.
Nota: Não obterá resultados que incluam sinónimos dos termos de pesquisa.
3. Na secção «Referência do documento», pode indicar o ano e/ou o número do documento caso
procure um regulamento específico ou deixar essas caixas vazias. Em «Tipo» de documento,
selecione «Todos os regulamentos» ou um dos tipos específicos de regulamentos (Regulamento,
Regulamento de execução, Regulamento delegado).

4. Na secção «Autor do documento», pode manter a opção por defeito «Tudo» ou selecionar as
instituições responsáveis pela adoção do regulamento que procura.
5. Também pode utilizar a opção «Pesquisa por número Celex», caso conheça esse número. O
número CELEX é o código de identificação único de um documento no EUR-Lex
6. Na secção «Pesquisa por data», indique o tipo de data selecionando a opção «Data de entrada
em vigor» no menu deslizante.
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Em seguida, pode selecionar o período a que se refere a sua pesquisa.
a) Na caixa «Data específica», pode inserir uma data específica diretamente ou utilizando o
calendário. Pode utilizar os seguintes formatos:
dd/mm/aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação cuja data de entrada em vigor
corresponda à data indicada (por exemplo, legislação ou as suas partes específicas que
entram em vigor em 01/01/2015)
mm/aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação cujo mês e ano de entrada em
vigor correspondam aos indicados (por exemplo, legislação ou as suas partes específicas
que entram em vigor em janeiro de 2015)
aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação cujo ano de entrada em vigor
corresponda ao indicado (por exemplo, legislação ou as suas partes específicas que
entram em vigor em 2015)
b) Na caixa «Período», pode indicar o período a que se refere a sua pesquisa diretamente ou
utilizando o calendário. Certifique-se de que assinalou o botão «Período». Pode utilizar os
seguintes formatos:
dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação que tenha
entrado em vigor no período indicado (por exemplo, legislação ou as suas partes
específicas que entram em vigor entre 01/01/2015 e 04/01/2015)
mm/aaaa - mm/aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação que tenha entrado em
vigor nos meses indicados (por exemplo, legislação ou as suas partes específicas que
entram em vigor entre janeiro de 2015 e março de 2015)
aaaa – aaaa: a lista de resultados incluirá toda a legislação que tenha entrado em vigor
nos anos indicados (por exemplo, legislação ou as suas partes específicas que entram em
vigor entre 2015 e 2017)

7. As secções «Publicado no Jornal Oficial» e «Base jurídica» podem ser deixadas em branco ou
pode especificar essas informações caso as conheça.
c) A secção «Tema» permite-lhe limitar a pesquisa selecionando um termo do «Tesauro
Eurovoc»1, um «Assunto»2 e/ou um «Código do reportório»3 no menu deslizante
correspondente, que se abre quando clica no sinal mais. É igualmente possível introduzir
uma ou várias palavras-chave em qualquer língua oficial da UE na caixa «EuroVoc
thesaurus».

1 O Eurovoc é um tesauro multilingue. Os documentos podem ser classificados em função de vários elementos Eurovoc.
2 Indica o tema do documento.
3 O objetivo dos códigos é classificar os documentos no Repertório da Legislação da UE em vigor.
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8. A última secção «Documentos relacionados com um procedimento legislativo» pode ser
deixada em branco.
Regra geral, basta indicar o tipo de documento na secção «Referência do documento» e
preencher a secção «Pesquisa por data» como se pode ver na imagem seguinte.

9. Clique no botão «Pesquisar» no fundo da página. Se apenas preencheu as secções «Referência
do documento» e «Pesquisa por data», os resultados incluirão todos os regulamentos com
disposições que entram em vigor durante o período selecionado. Os critérios de pesquisa
utilizados são enumerados no topo da página.
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Para restringir os resultados da pesquisa, utilize o menu à esquerda da página. Também pode
ordenar os resultados em função do título do documento, relevância, identificador do documento,
data do documento, tipo de documento, autor ou setor Celex, utilizando o menu deslizante
mostrado na imagem abaixo.

10. Se quiser visualizar outras datas ou outros metadados para além dos apresentados por defeito,
clique em «Alterar os metadados apresentados».
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Nota: os utilizadores registados podem criar um perfil personalizado (vá a Preferências Preferências de pesquisa, no lado direito do ecrã) para que os metadados que lhe interessam
apareçam sempre que utilizar o EUR-Lex.

Na nova janela, escolha o separador «Seleção avançada», assinale a caixa «Data de efeito» e clique
em «Aplicar».

A nova lista de regulamentos incluirá informações sobre a data de produção de efeito, para além dos
outros metadados. Com efeito, para alguns regulamentos podem existir diferentes datas de produção
de efeito. É importante estabelecer uma distinção entre a data de entrada em vigor e a data de
execução/aplicação, que nem sempre coincidem. A data de entrada em vigor indica o início da
aplicação geral de um regulamento. Algumas disposições do regulamento, ou mesmo todas,
podem tornar-se aplicáveis numa data posterior, isto é, a data de execução ou aplicação (ver
exemplo).
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Para informações mais detalhadas sobre a data de produção de efeitos de disposições específicas,
clique no título do regulamento ou no ícone «Acesso direto ao texto» para aceder ao texto integral do
regulamento.
Exemplo:

O Regulamento da Comissão relativo aos requisitos de conceção ecológica para os secadores de roupa
para uso doméstico foi adotado em 3 de outubro de 2012, pelo que a data do documento é 03/10/2012.
O regulamento entrou em vigor 20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia:
como foi publicado em 12 de outubro de 2012, a sua data de entrada em vigor é 01/11/2012. Para dar
tempo às partes interessadas para se adaptarem aos novos requisitos, estes aplicam-se a partir de
01/11/2013, um ano após a entrada em vigor do regulamento. A partir dessa data, alguns dos
requisitos aplicam-se de forma efetiva. Outros só se aplicam a partir de 01/11/2014. Além disso,
alguns requisitos são reforçados em 01/11/2015. Se abrir o texto do regulamento, o artigo 8.º dispõe o
seguinte:
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«Artigo 8.º
Entrada em vigor e aplicação
1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia.
2. O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de novembro de 2013.
Não obstante:
a) Os requisitos genéricos de conceção ecológica constantes nos pontos 1.1 e 1.2 do anexo I são
aplicáveis a partir de 1 de novembro de 2014;
b) Os requisitos específicos de conceção ecológica estabelecidos no ponto 2.2 do anexo I são
aplicáveis a partir de 1 de novembro de 2015.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os
Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 3 de outubro de 2012.»

9

