Nya EU-förordningar
Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion
Kom igång
Gå till EUR-Lex webbplats: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv. Gå till sökrutan i
mitten av sidan på fliken Hem. Klicka på Avancerad sökning (gulmarkerad i bilden nedan). Du
kommer då till sidan för avancerad sökning. Du kan gå till avancerad sökning från alla sidor genom
att klicka på länken högst upp till höger.

Du kan också gå direkt till avancerad sökning med hjälp av följande länk: http://eurlex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=sv
Sidan för avancerad sökning
1. Välj alternativet Lagstiftning i avsnittet Samling. Söksidan ändrar då utseende och får nya
kriterier.
2. I den översta textrutan under rubriken Textsökning kan du skriva in den text som du vill leta efter
i förordningarna:

Om du bara vill få träffar på lagstiftning som innehåller en exakt term eller fras (= exakt match)
sätter du texten inom citationstecken:
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Annars får du även träffar på ordböjningar och härledda ord enligt de olika språkens
grammatikaliska regler.
Om du vill söka på dokument som innehåller frukter och ”undantagsåtgärder till stöd” eller
frukter och ”ingångspriset”, skriver du frukter ”ingångspriset” i rutan ”Lägg till träffar som
innehåller”:

Om du vill rensa träfflistan från dokument som innehåller en viss term (t.ex. apelsiner), skriver du
termen i NOT-rutan ”Ta bort träffar som innehåller”.
Om du vill avgränsa din sökning ytterligare (t.ex. ta bort dokument som innehåller antingen
apelsiner eller äpplen), klickar du på NOT-villkor och skriver termen i OR-rutan:

Till höger om varje textruta kan du markera om du vill söka bara i titeln, bara i dokumenttexten
eller i båda. Du kan skriva ofullständiga ord och ersätta de utelämnade tecknen med särskilda
symboler: Skriv * för flera tecken och ? för ett enda tecken.
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Om du söker på det här sättet, är det viktigt att stava rätt. Tänk också på att träffarna inte kommer
att innehålla synonymer för sökorden.
3. I avsnittet Dokumentnummer kan du ange dokumentets år och nummer, om du letar efter en
specifik förordning, men du kan också lämna dessa rutor tomma. Under rubriken Typ väljer du
Alla förordningar eller en specifik förordningstyp (förordning, genomförandeförordning eller
delegerad förordning).

4. I avsnittet Dokumentets författare kan du låta alla stå eller välja den institution som du vet har
antagit förordningen.
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5.

Om du känner till numret kan du dessutom använda alternativet Sökning på Celexnummer.
Varje dokument i EUR-Lex har ett unikt Celexnummer.

6. I avsnittet Sökning på datum måste du ange typ av datum genom att välja Dag för
ikraftträdande i rullgardinsmenyn.
Sedan väljer du vilken tid som sökningen ska omfatta.
(a) I rutan under Exakt datum kan du ange en tidpunkt eller välja en dag i kalendern. Du kan
använda följande datumformat:
dd/mm/åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft på den angivna dagen (t.ex.
lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft den 01/01/2015, dvs. den 1 januari
2015)
mm/åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft under den angivna månaden
det angivna året (t.ex. lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft 01/2015,
dvs. i januari 2015)
åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft under det angivna året (t.ex.
lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft 2015)
(b) Under Tidsperiod kan du ange den period som sökningen ska omfatta eller välja dagar i
kalendern. Markera i så fall alternativet Tidsperiod. Du kan använda följande
datumformat:
dd/mm/åååå – dd/mm/åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft inom den
angivna perioden (t.ex. lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft
01/01/2015–04/01/2015, dvs. mellan den 1 och 4 januari 2015)
mm/åååå – mm/åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft inom den angivna
perioden (t.ex. lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft mellan 01/2015
och 03/2015, dvs. mellan januari och mars 2015)
åååå – åååå: Du får träff på all lagstiftning som träder i kraft inom den angivna perioden
(t.ex. lagstiftning eller delar av lagstiftning som träder i kraft mellan 2015 och 2017)

7. Du kan, men behöver inte, fylla något i avsnitten Publicerad i EUT och Rättslig grund.
8. I avsnittet Ämnesområde kan du begränsa antalet träffar genom att välja en term i Eurovoctesaurusen1, ett ämnesområde2 eller ett kapitel i registret3. Öppna rullgardinsmenyerna genom
att klicka på plustecknet. Du kan också själv skriva in ett sökord på valfritt EU-språk i textrutan
Eurovoc-tesaurusen.
1 Eurovoc är en flerspråkig tesaurus. Dokumenten kan klassificeras på flera sätt enligt Eurovoc.
2 Ämnet anger vad dokumentet handlar om.
3 Syftet med registret är att klassificera dokument i registret över gällande unionslagstiftning.
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9. Du kan utelämna det sista avsnittet Dokument som rör ett lagstiftningsförfarande.
Normalt räcker det att du anger dokumenttypen i avsnittet Dokumentnummer och fyller i
avsnittet Sökning på datum såsom visas i bilden nedan.

10. Klicka på Sök längst ner på sidan. Om du bara fyller i avsnitten Dokumentnummer och Sökning
på datum enligt ovan, får du träff på alla förordningar med bestämmelser som träder i kraft under
den valda perioden. Dina sökkriterier visas högst upp på sidan.
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Om du vill avgränsa din sökning kan du använda alternativen i vänstermenyn. Du kan också
sortera träffarna efter dokumenttitel, relevans, dokumentbeteckning, dokumentdatum,
dokumenttyp, författare eller Celexsektor med hjälp av en rullgardinsmeny (gulmarkerad i bilden
nedan).

11. Klicka på Ändra visad metadata, om du vill se fler datum eller metadata än vad som visas
normalt.
Tänk på att du som registrerad användare kan skapa en egen sökprofil (via Inställningar –
Sökinställningar i högermenyn), så att du alltid får upp de metadata som du vill ha när du går in i
EUR-Lex.
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Öppna fliken Avancerat urval i den nya rutan, markera Dag för ikraftträdande och sedan på
Tillämpa.

Utöver tidigare metadata visar träfflistan nu också information om förordningarnas dag för
ikraftträdande. En del förordningar har eventuellt flera olika dagar för ikraftträdande. Tänk på att det
är skillnad mellan dag för ikraftträdande och tillämpningsdatum och att det inte nödvändigtvis är
samma dag. Med dagen för ikraftträdande avses den dag då förordningen får allmän giltighet.
Vissa bestämmelser i förordningen kanske inte blir tillämpliga förrän vid en senare tidpunkt.
Det kallas tillämpningsdatum (se exempel).
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För att ta reda på när exakt en viss bestämmelse börjar gälla klickar du på förordningens titel eller
Texten-ikonen. Då får du upp hela förordningen.
Exempel:

Kommissionens förordning om krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk antogs den
3 oktober 2012. Dokumentets datum är därför 03/10/2012. Förordningen trädde i kraft 20 dagar efter
offentliggörandet i EUT. Publiceringen skedde den 12 oktober 2012. Dag för ikraftträdande är därför
01/11/2012. För att de berörda aktörerna ska kunna uppfylla de nya kraven gäller några av dem först
från och med den 01/11/2013, dvs. ett år efter att förordningen trädde i kraft. Från och med den dagen
är kraven verkligen tillämpliga. Några av de andra kraven blir inte tillämpliga förrän den 01/11/2014.
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Dessutom skärps en del krav den 01/11/2015. Om du öppnar förordningens text kan du i artikel 8 läsa
följande:
”Artikel 8
Ikraftträdande och tillämpning
1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
2. Den ska tillämpas från och med den 1 november 2013.
Dock gäller följande:
a) De allmänna kraven på ekodesign i punkterna 1.1 och 1.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1
november 2014.
b) De specifika kraven på ekodesign i punkt 2.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 november
2015.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 oktober 2012.”
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