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Anvisning om hur man söker EU-lagstiftning
EU-lagstiftning som har publicerats i Europeiska Unionens officiella tidning samlas ihop till en
lättare läst, så kallad “konsoliderad” version, dvs. en lättare läst dokument. Konsoliderade
versioner är nyttiga, när man bekantar sig med europeisk lagstiftning, men de är inte på samma
sätt ”officiella” som riktiga lagtexter som kan hittas från EUs officiella tidning.
För att hitta den ikraftvarande lagstiftningen lönar det sig att gå till EUR-Lex hemsidor http://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=sv. Där kan man söka förordningar, direktiver och beslut
genom att fylla tomma ”sökfälten” med förordningens/direktivens/beslutets nummer, år och
lagstiftningens typ (förordning, direktiv, beslut).
Till exempel: Om du söker konsoliderad version av rådets direktiv 2000/75, fyll i tumma fälten på
följande sätt: år ”2000”; nummer ”75”; typ ”direktiv”. Klicka sedan "sök". När en ny sida öppnas, välj
”senaste konsoliderade versionen”. Sidan borde nu automatiskt erbjuda html och pdf -formater av
direktivens 2000/75 konsoliderade version på olika (alla EUs officiella) språk. Välj språket (t.ex.
svenska) och filformaten (html eller pdf). Kom ihåg att html -formaten saknar ofta modell av olika
formulär.

Anvisning om hur man söker nationell (inhemsk)
lagstiftning
Justitieministeriet upprätthåller och uppdaterar den elektroniska lagstiftningssamlingen Finlex:
www.finlex.fi/sv/. Finlex är en gratis internettjänst som är öppen för alla. Den innehåller lagstiftning,
statsfördrag, myndighetsnormer och rättspraxis. Tjänsten omfattar följande helheter: lagstiftning,
rättspraxis, regeringspropositioner till riksdagen, myndighetsnormer och statsfördrag.
Lagstiftningshelheten i Finlex omfattar grundläggande information om mer än 46 000 författningar:
författningsrubriken (titeln), författningsnumret, uppgifter om författningar som upphävts,
information om ändringar i författningen och länkar till ändringstexterna. En sökning kan utföras
antingen i författningsrubrikerna eller i författningsnummer.
Uppdaterad (ikraftvarande) lagstiftning finns i Finlex under rubriken ”Uppdaterad lagstiftning”. Där
hittar man uppdaterade och redigerade texter. Varje lag har dessutom sitt eget
”referensinformations kort” som innehåller närmare information om hur lagen har blivit ändrad
under sin giltighetstid osv. Den ursprungliga lagtexten (som alltså inte innehåller förändringarna)
finns under ”Ursprungliga författningar”.

Ytterligare
Den inhemska lagstiftningen, som gäller skogsbruksministeriets förvaltningsområde kan hittas
också från jord- och skogsbruksministeriets hemsidor http://www.mmm.fi/sv/index/lagstiftning.html.
På ministeriets hemsidor finns alltså färdigt samlat lagstiftning från detta område. Att besöka
ministeriets hemsidor kan hjälpa till att få en mera omfattande helhetsbild om lagstiftningen på ett
visst område (tex. djursjukdomar) men oftast lönar det sig ändå att även kontrollera uppdaterad
lagstiftning från Finlex eller EUR-Lex.
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OBS: Det har på Eviras verksamhetsområde visat sig ändamålsenligt att ge allmänt råd till
funktionärer om hur man hittar sig till en början när man söker ikraftvarande lagstiftning. Denna
anvisning är till sin natur endast informell och allmän och kan därför ha endast en rådgivande roll.
Evira varken ansvarar eller uppdaterar innehållet av den här anvisningen. Evira ansvarar inte heller
för möjliga skador som den här anvisningen möjligen påstås ha förorsakat till den som har litat på
texten.

