Pripravované nariadenia EÚ
Návod na používanie rozšíreného vyhľadávania na portáli EUR-Lex
Úvod
Prejdite na portál EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk. Z horizontálneho
menu zvoľte „Domovská stránka“ a prejdite na časť vyhľadávanie v strede stránky. Kliknite na
ikonku „Rozšírené vyhľadávanie“, ktorá je zvýraznená na priloženom obrázku. Presuniete sa na
stránku rozšíreného vyhľadávania. Ikonka na prechod na stránku rozšíreného vyhľadávania je
dostupná aj v pravom hornom rohu na všetkých stránkach.

Na stránku rozšíreného vyhľadávania sa dostanete aj priamo prostredníctvom tohto odkazu: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sk
Na stránke rozšíreného vyhľadávania postupujte podľa týchto krokov:
1. V prvej časti „Zbierka“ zvoľte položku „Právne predpisy“. Po výbere zistíte, že vzhľad stránky
rozšíreného vyhľadávania sa zmenil a zobrazili sa nové kritériá.
2. Do prvého textového políčka v časti „Textové vyhľadávanie“ môžete napísať slová/text, ktorý
majú obsahovať zobrazené nariadenia:

Ak chcete vyhľadať právne predpisy obsahujúce konkrétny výraz alebo vetu (= vyhľadávanie
presných výrazov), ohraničte vyhľadávaný text úvodzovkami:
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
Ak úvodzovky nepoužijete, nástroj vyhľadávania použije špecifické gramatické pravidlá rôznych
jazykov a je schopný rozšíriť vyhľadávanie na iné gramatické formy/odvodené slová slov
napísaných do vyhľadávacieho políčka.
Ak chcete vyhľadať dokumenty obsahujúce slovo ovocie a výraz „mimoriadne opatrenia na
podporu trhu“ alebo obsahujúce slovo ovocie a výraz „vstupná cena“, jednoducho napíšte druhý
výraz ovocie „vstupná cena“) do vyhľadávacieho políčka s nadpisom „Pridať výsledky
obsahujúce“:

Ak chcete z výsledkov vyhľadávania vylúčiť dokumenty obsahujúce špecifický výraz,
jednoducho tento výraz napíšte do vyhľadávacieho políčka s nadpisom „Odstrániť výsledky
obsahujúce“.
Ak chcete pridať ďalšie podmienky vyhľadávania (napr. vylúčiť dokumenty, ktoré obsahujú slová
pomaranče alebo jablká), mali by ste ich napísať do políčka s nadpisom „OR“, ktoré sa vám
zobrazí po kliknutí na ikonku „Podmienka ALEBO“ alebo ikonku „Podmienka NIE“ (v našom
prípade použijeme ikonku Podmienka NIE):

Na pravej strane každého textového okna môžete označiť políčko, čím si vyberáte, či chcete, aby
bolo konkrétne slovo/výraz len v názve, len v texte alebo v názve aj v texte. Môžete uviesť aj
časti slov a chýbajúce znaky nahradiť špeciálnymi symbolmi: použite * na nahradenie viacerých
znakov a ? na nahradenie jedného znaku.
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex

Ak sa rozhodnete použiť túto podmienku vyhľadávania, uistite sa, že ste slovo/výraz napísali bez
chýb. Upozorňujeme, že vo výsledkoch sa neobjavia synonymá napísaných slov/výrazov.
3. V časti „Referenčné číslo dokumentu“ môžete uviesť rok a/alebo číslo dokumentu, ak hľadáte
osobitné nariadenie/nariadenia. Táto časť však môže zostať prázdna. Ak sa ju rozhodnete využiť,
pod nadpisom „Typ“ označte položku „Všetky nariadenia“ alebo jeden konkrétny typ nariadení
(Nariadenie, Vykonávacie nariadenie, Delegované nariadenie).

4. V časti „Autor dokumentu“ môžete ponechať položku „Všetko“ alebo si vybrať príslušné
inštitúcie, ktoré prijímajú vami želané nariadenie.
5. Ak poznáte celexové číslo, môžete využiť aj časť „Vyhľadávanie podľa celexového čísla“.
Celexové číslo slúži na špecifickú identifikáciu každého dokumentu v EUR-Lexe
6. V časti „Vyhľadávanie podľa dátumu“ musíte uviesť v rozbaľovacom zozname vybrať typ
dátumu „Dátum nadobudnutia účinnosti“.
Potom môžete zvoliť obdobie, na ktoré chcete zamerať vyhľadávanie.
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
(a) Do políčka „Konkrétny dátum“, môžete presný dátum napísať alebo si ho vybrať z
kalendára. Dátum môžete napísať v týchto formátoch:
dd.mm.rrrr: Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky právne predpisy, ktoré majú
dátum nadobudnutia účinnosti rovnaký ako stanovený dátum (napr. právne predpisy alebo
ich špecifické časti, ktoré nadobudnú účinnosť 01/01/2015)
mm/rrrr: Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky dokumenty, ktoré majú dátum
nadobudnutia účinnosti v rovnaký mesiac a rok (napr. právne predpisy alebo ich
špecifické časti, ktoré nadobudnú účinnosť v januári 2015)
rrrr: Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky dokumenty, ktoré majú dátum
nadobudnutia účinnosti v rovnaký rok (napr. právne predpisy alebo ich špecifické časti,
ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2015)
(b) Do políčka „Obdobie“, môžete želané obdobie vyhľadávania napísať alebo si ho vybrať z
kalendára. Uistite sa, že ste možnosť „Obdobie“ označili. Dátum môžete napísať v týchto
formátoch:
dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky právne predpisy,
ktoré majú dátum nadobudnutia účinnosti v stanovenom období (napr. právne predpisy
alebo ich špecifické časti, ktoré nadobudnú účinnosť v období od 01/01/2015 do
04/01/2015)
mm.rrrr – mm.rrrr Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky právne predpisy, ktoré
majú dátum nadobudnutia účinnosti v stanovenom období (napr. právne predpisy alebo
ich špecifické časti, ktoré nadobudnú účinnosť v období od januára do marca 2015)
rrrr – rrrr Na zozname výsledkov sa zobrazia všetky právne predpisy, ktoré majú dátum
nadobudnutia účinnosti v stanovenom období (napr. právne predpisy alebo ich špecifické
časti, ktoré nadobudnú účinnosť v období rokov 2015 až 2017)

7. Časti „Uverejnené v úradnom vestníku“a „Právny základ“ môžu zostať prázdne alebo tam
napíšte identifikátory, ak ich viete.
8. V časti „Téma“ môžete zúžiť vyhľadávanie tak, že si vyberiete výrazy v ponukách „Tezaurus
EuroVoc“1, „Oblasť“2, a/alebo „Zoznamový kód“3 pomocou rozbaľovacích zoznamov, ktoré sa
vám zobrazia po kliknutí na ikonku znamienka plus. V políčku „Tezaurus EuroVoc“ môžete
takisto uviesť jedno alebo viaceré kľúčové slová – v ktoromkoľvek jazyku EÚ.
9. Posledná časť „Dokumenty súvisiace s legislatívnym postupom“, môže zostať prázdna.

1 Eurovoc je viacjazyčný tezaurus. Dokumenty je možné klasifikovať podľa viacerých Eurovoc prvkov.
2 V tomto poli si môžete vybrať oblasť, ktorej sa hľadaný dokument týka.
3 Zoznamový kód slúži na klasifikáciu dokumentov v rámci zoznamu platných právnych predpisov EÚ.

4

Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
Vo všeobecnosti by malo postačovať, keď vyberiete Typ „Všetky nariadenia“ v časti
„Referenčné číslo dokumentu“ a vyplníte časť „Vyhľadávanie podľa dátumu“. Tieto položky
sú zvýraznené na priloženom obrázku.

10. Kliknite na ikonku „Vyhľadať“ v spodnej časti stránky. Ak ste použili iba časti „Referenčné
číslo dokumentu“ a „Vyhľadávanie podľa dátumu“ podľa predchádzajúceho obrázka, vo
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
výsledkoch vášho vyhľadávania sa zobrazia všetky nariadenia, ktorých ustanovenia nadobudli
účinnosť v stanovenom období. Vaše kritériá vyhľadávania sú uvedené v hornej časti stránky.
Ak chcete spresniť výsledky vyhľadávania, môžete využiť možnosti na ľavej strane obrazovky.
Výsledky môžete triediť podľa týchto kritérií: Názov dokumentu, Relevantnosť, Identifikátor
dokumentu, Dátum dokumentu, Typ dokumentu, Autor alebo Celexový sektor. Použite
rozbaľovacie menu vedľa textu „Zoradiť podľa“ zvýraznené na obrázku pod týmto textom.
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
11. Ak si prajete, aby sa na zozname výsledkov vyhľadávania okrem prednastavených údajov
zobrazovali aj iné dátumy alebo metaúdaje, kliknite na odkaz „Zmeniť zobrazovanie
metaúdajov“.
Pripomíname, že ako registrovaný používateľ si môžete vytvoriť personalizovaný profil, aby sa
zobrazovali metaúdaje podľa vášho výberu vždy, keď si EUR-Lex otvoríte alebo ho využívate na
prácu. Použite položku „Vlastné nastavenia“ v časti Môj EUR-Lex v pravom dolnom rohu
stránky. Po prihlásení kliknite na položku „Vlastné nastavenia vyhľadávania“.

Späť k odkazu „Zmeniť zobrazovanie metaúdajov“. V novo-otvorenom okne kliknite na kartu
„Rozšírený výber“, označte políčko „Dátum nadobudnutia účinnosti“ a kliknite na ikonku
„Použiť“.

Nový zoznam nariadení bude okrem predchádzajúcim metaúdajov obsahovať navyše informáciu o
dátume nadobudnutia účinnosti. V skutočnosti bude v prípade niektorých právnych predpisov
niekoľko dátumov účinnosti. Je dôležité rozlišovať medzi dňom nadobudnutia účinnosti a dátumom
začatia vykonávania/uplatňovania, ktoré sa nemusia nevyhnutne zhodovať. Dátum nadobudnutia
účinnosti označuje začiatok všeobecnej platnosti nariadenia. Niektoré alebo všetky ustanovenia
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
sa môžu začať uplatňovať neskôr. Tento neskorší dátum sa označuje ako dátum začatia
vykonávania/uplatňovania (pozri príklad).

S cieľom získať presnejšie informácie o tom, ktoré konkrétne ustanovenia nadobúdajú účinnosť,
kliknite na názov nariadenia alebo na ikonku pri položke „Priamy prístup k textu:“. Vďaka tomu si
budete môcť zobraziť a prečítať celé znenie nariadenia.
Príklad:
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Ako používať rozšírené vyhľadávanie na portáli EUR-Lex
Nariadenie Komisie o požiadavkách na ekodizajn bubnových sušičiek pre domácnosť bolo prijaté 3.
októbra 2012, takže dátum dokumentu je 03/10/2012. Nariadenie nadobudlo účinnosť 20 dní po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie – uverejnené bolo 12. októbra 2012, takže jeho dátum
nadobudnutia účinnosti je 01/11/2012. S cieľom umožniť dotknutým stranám, aby splnili nové
požiadavky, tieto sa začali uplatňovať až od 01/11/2013, t. j. rok po tom, čo toto nariadenie nadobudlo
platnosť. Od tohto dátumu sa niektoré požiadavky začali efektívne uplatňovať. Niektoré ďalšie
požiadavky sa uplatňujú až od 01/11/2014. Navyše niektoré požiadavky sa od 01/11/2015 sprísňujú.
Ak si zobrazíte znenie nariadenia, článok 8 znie takto:
„Článok 8
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku
Európskej únie.
2. Uplatňuje sa od 1. novembra 2013.
Ale:
a) všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 prílohy I sa uplatňujú od 1.
novembra 2014;
b) všeobecné požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2.2 prílohy I sa uplatňujú od 1. novembra
2015.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
V Bruseli 3. októbra 2012.“
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