Uredbe EU v pripravi
Priročnik o uporabi naprednega iskanja na spletišču EUR-Lex
Kako začeti
Odprite spletišče EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl. V glavni menijski
vrstici kliknite možnost „Domov“ in se nato pomaknite v iskalno okno na sredini strani. Kliknite
možnost „Napredno iskanje“ kot prikazuje spodnja slika. Odprla se bo stran za napredno iskanje.
Napredno iskanje je na voljo tudi v zgornjem desnem kotu na vsaki strani.

Možnost za napredno iskanje lahko odprete tudi s klikom naslednje povezave: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sl
Na strani za napredno iskanje upoštevajte naslednja navodila:
1. V razdelku Zbirka izberite možnost Zakonodaja. Opazili boste, da se na strani pojavijo novi
iskalni kriteriji.
2. V prvem okencu Iskanje po besedilu lahko vpišete besede/besedilo, ki jih želite poiskati v dani
uredbi.

Če želite poiskati zakonodajni akt, ki vsebuje določen izraz ali frazo (= iskanje točnega izraza),
vpišite izraze v narekovajih:
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Če narekovajev ne navedete, bo iskalnik upošteval slovnična pravila posameznih jezikov in bo
iskanje razširil še na druge slovnične oblike/izpeljanke besed, ki ste jih vpisali v iskalno okence.
Če želite poiskati dokumente, ki vsebujejo besedo sadje in izraz „izredni podporni ukrepi“ ali ki
vsebujejo sadje in izraz „vstopna cena“: v iskalno okence Dodaj zadetke, ki vsebujejo, vpišite
izraz sadje „vstopna cena“.

Če želite iz zadetkov iskanja odstraniti dokumente, ki vsebujejo točno določen izraz, ga vpišite v
iskalno okence „Izbriši zadetke, ki vsebujejo“.
Če želite dodati nov kriterij iskanja (denimo odstraniti dokumente, ki vsebujejo izraza pomaranče
ali jabolka), ga vpišite v polje „OR“.

Na desni strani iskalnih okenc lahko odkljukate posamezni kvadratek in omejite iskanje izraza
samo v naslovu ali besedilu oziroma v naslovu in besedilu dokumentov. Vpišete lahko tudi samo
del besede, manjkajoče črke pa nadomestite s posebnimi znaki: * za več črk ali ? za eno črko.
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Če uporabite to možnost iskanja, bodite pozorni na pravilni zapis besed(-e). Opozarjamo vas tudi,
da med zadetki iskanja ne bo sopomenk vpisane besede.
3. Če iščete določeno uredbo, lahko v razdelku Referenca dokumenta vpišete leto in/ali številko
dokumenta ali pustite okenca prazna. V razdelku Vrsta izberite možnost Vse uredbe ali eno od
vrst uredb (uredba, izvedbena uredba, delegirana uredba).

4. V razdelku Avtor dokumenta lahko pustite privzeto možnost Vse ali izberete ustrezno institucijo,
ki je sprejela iskano uredbo.
5. Dokumente lahko iščete tudi z uporabo možnosti Iskanje po številki CELEX. Številka Celex je
identifikacijska številka dokumenta v zbirki EUR-Lex.
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6. V razdelku Iskanje po datumu navedite vrsto datuma, tako da v spustnem meniju izberete
možnost Datum začetka veljavnosti.
Nato lahko izberete obdobje, na katero naj se vaše iskanje nanaša.
(a) V polju Točen datum lahko vpišete poljuben datum. Izberete ga lahko tudi na koledarju.
Na voljo so naslednje veljavne oblike:
dd/mm.llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati na dan
navedenega datuma (denimo akti ali posamezni deli aktov, ki so začeli veljati dne
01/01/2015).
mm/llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati v navedenem mesecu
in letu (denimo akti ali posamezni deli aktov, ki so začeli veljati januarja 2015).
llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati v navedenem letu
(denimo akti ali posamezni deli aktov, ki so začeli veljati leta 2015).
(b) V okencu Časovno obdobje lahko vpišete obdobje, na katero naj se vaše iskanje nanaša.
Obdobje lahko izberete tudi na koledarju. Ne pozabite odkljukati gumba za časovno
obdobje. Na voljo so naslednje veljavne oblike:
dd/mm/llll–dd/mm/llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati v
navedenem obdobju (denimo akti ali posamezni deli aktov, ki so začeli veljati v obdobju
01/01/2015–04/01/2015).
mm/llll–mm/llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati v navedenem
obdobju (denimo akti ali posamezni deli aktov, ki so začeli veljati med januarjem in
marcem 2015).
llll–llll: med zadetki iskanji bodo vsi dokumenti, ki so začeli veljati v navedenem obdobju
(denimo akti ali posamezni deli aktov z začetkom veljavnosti med letoma 2015 in 2017).

7. Razdelka Objavljeno v Uradnem listu in Pravna podlaga lahko pustite prazna oziroma lahko
vpišete podatke, ki jih poznate.
8. V razdelku Področje lahko omejite zadetke iskanja, tako da z uporabo znaka plus v spustnem
seznamu tezavra EuroVoc1 izberete ustrezno Področje2 in/ali Oznako registra3. V okence
Tezaver EuroVoc lahko tudi vpišite enega ali več izrazov v katerem koli jeziku EU.
9. Zadnji razdelek Dokumenti, ki se nanašajo na zakonodajni postopek lahko ostane prazen.
Na splošno velja, da je dovolj, če v razdelku Referenca dokumenta navedete vrsto dokumenta in
datum oz. časovno obdobje v razdelku Iskanje po datumu, kot prikazuje spodnja slika.
1 Eurovoc je večjezični tezaver. Dokumente je mogoče razvrstiti po različnih področjih Eurovoc.
2 Tukaj se lahko uporabnik seznani z vsebino dokumenta.
3 Z oznako registra se dokumenti razvrstijo v register veljavne zakonodaje Skupnosti.
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10. Kliknite gumb Išči na dnu strani. Če ste izpolnili samo razdelka Referenca dokumenta in Iskanje
po datumu, kot je prikazano zgoraj, bodo med zadetki iskanja vse uredbe z začetkom veljavnosti
v izbranem obdobju. Iskalni kriteriji so navedeni na vrhu strani.
Zadetke iskanja lahko omejite z uporabo možnosti na levi strani. Z uporabo spustnega seznama
lahko zadetke razvrstite po naslovu dokumenta, relevantnosti, referenčni oznaki dokumenta,
datumu dokumenta, vrsti dokumenta, avtorju in sektorju Celex.
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11. Če želite, da zadetki iskanja poleg privzetih podatkov prikažejo še druge datume in metapodatke,
kliknite možnost Spremeni prikaz metapodatkov.
Registrirani uporabniki lahko ustvarijo tudi svoj osebni profil (z uporabo možnosti
Nastavitve/Nastavitve iskanja na desni strani zaslona), ki med uporabo spletišča EUR-Lex
omogoča prikaz metapodatkov po lastnem izboru.
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V novem oknu izberite možnost Napredna izbira in odkljukate okence Datum začetka veljavnosti
in kliknite gumb Shrani.

Novi seznam zadetkov z uredbami bo poleg že izbranih metapodatkov vseboval informacije o datumu
začetka veljavnosti. Pri nekaterih uredbah bo prikazanih več različnih datumov veljavnosti.
Pomembno je razlikovanje med datumom začetka veljavnosti in datumom izvajanja oz. uporabe, ki
nista vedno enaka. Datum začetka veljavnosti označuje začetek splošne uporabe uredbe.
Nekatere določbe (ali vse določbe) se lahko začnejo uporabljati pozneje – datum začetka
izvajanja oz. uporabe (glej primer).
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Za natančnejše informacije o začetku veljavnosti posameznih določb kliknite naslov uredbe ali
ikonico za neposreden dostop do besedila. Odprlo se bo celotno besedilo uredbe.
Primer:

Uredba Komisije o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih sušilnih strojev je bila
sprejeta 3. oktobra 2012. Datum dokumenta je tako 03/10/2012. Uredba je začela veljati 20 dni po
objavi v Uradnem listu Evropske unije – uredba je bila objavljena 12. oktobra 2012, datum začetka
veljavnosti je torej 01/11/2012. Da bi deležnikom omogočili izpolnjevanje novih zahtev, se te
uporabljajo od 1. novembra 2013, torej eno leto po začetku veljavnosti uredbe. Navedeni datum je
torej datum začetka uporabe nekaterih zahtev. Nekatere druge zahteve se uporabljajo šele od
1. novembra 2014, medtem ko bodo nekatere zahteve poostrili 1. novembra 2015. Člen 8 uredbe se
glasi:
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„Člen 8
Začetek veljavnosti in uporaba
1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
2. Uporablja se od 1. novembra 2013.
Vendar:
(a) splošne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točk 1.1 in 1.2 Priloge I se uporabljajo od
1. novembra 2014;
(b) posebne zahteve za okoljsko primerno zasnovo iz točke 2.2 Priloge I se uporabljajo od
1. novembra 2015.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. oktobra 2012“
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