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A TANÁCS…/2013/EU RENDELETE

(…)

a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak

a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése

tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való továbbítását követően,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

különleges jogalkotási eljárás keretében,
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mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a 

nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, 

Euratom tanácsi rendelet1 értelmében az Unió megőrzi levéltári anyagait, és ezeket 30 év 

elteltével lehetőség szerint hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság számára.

(2) A levéltárak létrehozására, illetve az azok nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé 

tételére vonatkozó kötelezettség a 354/83 EGK, Euratom rendeletben említett valamennyi 

intézményre (a továbbiakban: az intézmények) az ott meghatározott feltételek mellett 

érvényes. 

(3) A 354/83 EGK, Euratom rendelet biztosítja, hogy az egyes intézmények a levéltári 

dokumentumaikat az általuk legmegfelelőbbnek ítélt helyen tarthatják.

(4) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1984-ben úgy határozott, hogy levéltári 

anyagait a firenzei Európai Egyetemi Intézetben (EUI) helyezi el, ahol hozzáférhetővé

teszik őket a nyilvánosság számára. E célból 1984. december 17-én aláírták a Bizottság 

által képviselt Európai Közösségek és az EUI közötti szerződést ( a továbbiakban: az 

elhelyezésről szóló szerződés).

                                               

1 HL L 43., 1983.2.15., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás, 16. fejezet, 1. kötet, 3. o.).
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(5) A Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és az Európai Számvevőszék azóta 

csatlakozott az elhelyezésről szóló szerződéshez. Az Európai Beruházási Bank az EUI-val 

kötött, 2005. július 1-jén aláírt külön megállapodás, valamint a bank Igazgatási Bizottsága 

által 2005. október 7-én elfogadott Levéltári szabályzat1 alapján helyezi el levéltári 

anyagait az EUI-nál.

(6) Az olasz kormány állandó jelleggel és ingyenesen megfelelő létesítményeket bocsátott az 

EUI rendelkezésére az elhelyezett levéltári anyagok – elismert nemzetközi standardoknak 

megfelelő – megőrzése és megóvása, valamint a helyszíni kutatás lehetőségének 

biztosítása érdekében.

(7) Az intézmények levéltári anyagainak az EUI-ban történő elhelyezése azt a célt szolgálja, 

hogy egyetlen helyszínen biztosított legyen a levéltári anyagokba való betekintés, és hogy 

előmozdítsa a levéltári anyagokba való betekintést, valamint az európai integráció és az 

európai intézmények történetének kutatását. Az EUI a tudományos kutatás és az oktatás 

elismert központja, tevékenységének középpontjában Európa és az európai integráció áll. 

Csaknem 30 év tapasztalattal rendelkezik az Unió levéltári anyagainak kezelése terén, 

kifejezetten az e levéltári anyagok megőrzése és kutatása céljából épített, korszerű 

adattárolási és kutatási létesítményeket biztosít, továbbá e levéltári anyagok központjaként 

nemzetközi hírnévre tett szert.

(8) Az EUI-nak az intézmények levéltári anyagainak kezelésében betöltött partneri szerepének 

kifejezése érdekében az intézmények levéltári anyagainak az EUI-nál való folyamatos 

elhelyezését uniós jogszabályban kell rögzíteni.

                                               

1 HL C 289, 2005.11.22., 12. o.



6867/13 MB/md 4
DG F 2 HU

(9) Ezt a rendeletet minden intézményre alkalmazni kell, és az nem módosíthatja sem az 

intézményeknek a levéltáruk nyilvánosság előtti megnyitásával kapcsolatos felelősségét, 

sem az egyes intézményeknek a saját levéltári anyagai feletti tulajdonjogát.

(10) Az Európai Unió Bírósága (Bíróság) és az Európai Központi Bank (EKB) 

tevékenységének speciális jellege azonban indokolja, hogy az e rendeletben meghatározott 

rendelkezések értelmében mentesüljenek a levéltári anyagaik EUI-nál történő 

elhelyezésére vonatkozó kötelezettség alól. A Bíróság és az EKB önkéntes alapon 

elhelyezheti levéltári anyagait az EUI-nál.

(11) Az intézményeknek és az EUI-nak a levéltári anyagokat - az anyagok interneten történő 

kutatását megkönnyítendő - lehetőség szerint digitalizált és digitális formátumban 

elérhetővé kell tennie a nyilvánosság számára,.

(12) Az EUI-ban elhelyezett, az Unió levéltári anyagaiban foglalt személyes adatokat a 

személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében 

az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2000. december 

18-i 45/2001 EK európai parlamenti és tanácsi1 rendeletnek megfelelően kell feldolgozni.

(13) A 45/2001/EK rendelettel összhangban a Bizottság egyeztetést folytatott az európai 

adatvédelmi biztossal az e rendelet megszületését eredményező jogalkotási javaslatról; a 

biztos 2012. október 10-én nyilvánított véleményt2.

                                               

1 HL L 8., 2001.1.12., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.).
2 HL C 28 2013.1.30., 9. o.
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(14) Az EUI-nál elhelyezett levéltári anyagok kezelésére – így azok elhelyezésére, az azokhoz 

való hozzáférésre és a nyilvánosság általi betekintésre, valamint az uniós intézmények és 

az EUI kölcsönös szerepére és feladatkörére – vonatkozó részletes rendelkezéseket 

partnerségi keretmegállapodásban kell rögzíteni.

(15) Az uniós levéltári anyagok EUI általi kezelésének költségeit az Unió általános 

költségvetéséből kell finanszírozni, és e költségeket a levéltári anyagaikat elhelyező

intézményeknek kell viselniük.

(16) A 354/83 EGK, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
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1. cikk

A 354/83/EGK, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az Európai Unió Bírósága (Bíróság) és az Európai Központi Bank (EKB) 

kivételével valamennyi intézmény a firenzei Európai Egyetemi Intézetben 

(EUI) helyezi el a levéltári anyagaik részét képező, és az általuk a nyilvánosság 

számára e rendeletnek megfelelően hozzáférhetővé tett dokumentumokat. Az 

elhelyezésre a mellékletnek megfelelően kerül sor.

Az első albekezdés ellenére a levéltári anyagaikat elhelyező intézmények jogi 

vagy igazgatási okokból egyes eredeti dokumentumokat kivonhatnak az EUI-

nál elhelyezendő dokumentumok köréből. Ez esetben ezen dokumentumok 

mikrofilmmásolatát vagy digitális másolatát helyezik el.”.

b) a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Az EB és az EKB önkéntes alapon elhelyezheti levéltári anyagait az EUI-nál.
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(4) A levéltári anyagaikat elhelyező intézmények megőrzik azok tulajdonjogát, és 

az EUI-nál elhelyezett vagy egyébként az EUI rendelkezésére bocsátott 

dokumentumok és akták összeállításáért fennálló kizárólagos felelősségük is 

fennmarad.

(5) Az intézmények levéltári anyagainak az EUI-nál történő elhelyezése nem érinti 

a levéltári anyagoknak az Európai Unióról szóló szerződéshez, illetve az 

Európai Unió működéséről szóló szerződéshez mellékelt, az Európai Unió 

kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 2. cikke szerinti 

védelmét.

(6) Az EUI gondoskodik az elhelyezett levéltári anyagok megőrzéséről és 

megóvásáról. E megőrzés és megóvás során tiszteletben kell tartani a levéltári 

anyagok fizikai védelmére vonatkozó elismert nemzetközi standardokat, és 

legalább azokat a műszaki és biztonsági szabályokat, amelyek megfelelnek az 

állami levéltári anyagok megőrzésére és kezelésére Olaszországban 

alkalmazott szabályoknak. Ennek érdekében az elhelyezett dokumentumokat 

kifejezetten erre a célra épített irattárban őrzik meg.

(7) Az EUI-nál elhelyezett uniós levéltári anyagok kezelésével megbízott személyi 

állományért kizárólag az EUI felel. Az EUI biztosítja, hogy a levéltári anyagok 

kezelésével megbízott személyi állomány tagjai rendelkeznek az ehhez a 

munkakörhöz szükséges szakmai képesítésekkel.
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(8) A levéltári anyagait elhelyező minden egyes intézmény jogosult tájékoztatást 

kapni azoknak az EUI általi kezeléséről, és megvizsgálni az ott elhelyezett 

levéltári anyagait.

(9) Az (1) és a (3) bekezdés alapján kapott levéltári anyagokat az EUI 

hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára. Ugyanazon levéltári anyagnak 

egy másolatát az intézmények is hozzáférhetővé tehetik a nyilvánosság 

számára.

(10) Az uniós levéltári anyagok kezelésének költségeit a levéltári anyagaikat 

elhelyező intézményeknek a vonatkozó költségvetési tételhez való 

hozzájárulásai fedezik, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó

pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően a költségvetési hatóság 

által rendelkezésre bocsátott éves előirányzatok keretein belül. E pénzügyi 

hozzájárulások nem fedezhetik az épületeknek és az adattáraknak a levéltári 

anyagok és a személyi állomány befogadására való rendelkezésre bocsátását, 

illetve átalakítását.

Az első albekezdésben említett hozzájárulások mértéke a levéltári anyagaikat 

elhelyező intézmények létszámtervével arányos. Valahányszor újabb 

intézmények kezdik meg levéltári anyagaiknak az EUI-ban való elhelyezését, 

illetve legalább ötévente, a hozzájárulásokat újra kell számolni.
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(11) Az EUI a 45/2001 EK rendelet 2. cikke szerinti feldolgozóként jár el, a 

levéltári anyagaikat elhelyező intézmények utasításai alapján. Az EUI az 

említett rendeletben meghatározott biztosítékoknak megfelelően dolgozza fel 

az intézmények levéltári anyagaiban foglalt személyes adatokat.

(12) Az EUI-nál elhelyezett levéltári anyagokban foglalt személyes adatok 

feldolgozása tekintetében továbbra is az európai adatvédelmi biztos 

rendelkezik az intézmények feletti felügyeleti jogkörökkel.

__________________________

* HL L 298., 2012.10.26., 1. o.”

2. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Valamennyi intézmény az e rendelet alkalmazására vonatkozó belső 

szabályokat fogad el. Ezek közé tartoznak a levéltári anyagok megőrzésére és a 

nyilvánosság számára történő megnyitására, valamint az azokban foglalt 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok. Az intézmények levéltári 

anyagaikat lehetőség szerint elektronikus úton is hozzáférhetővé teszik a 

nyilvánosság számára – ideértve a digitalizált és a már digitális formátumban 

létrehozott levéltári anyagokat is –, valamint előmozdítják az azokba való

internetes betekintést. Emellett megőrzik azokat a dokumentumokat is, 

amelyek különleges igényeket kielégítő formában (úgymint Braille-írással, 

nagy betűkkel szedve vagy hangfelvételen) is hozzáférhetők”.
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b) a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) A levéltári anyagaikat elhelyező intézmények nevében a Bizottság partnerségi 

keretmegállapodást köt az EUI-val. A partnerségi keretmegállapodás részletes 

rendelkezéseket tartalmaz az uniós intézményeknek és az EUI-nak az 

elhelyezett levéltári anyagok kezelésére vonatkozó kölcsönös szerepéről és 

feladatköréről, ideértve az anyagok elhelyezését, megőrzését, az azokhoz való 

hozzáférést és a nyilvánosság általi betekintést.”.

3. Ezen rendelet mellékletének szövegét a 354/83/EGK, Euratom rendelet mellékleteként kell 

beilleszteni.
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2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök
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MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Rendelkezések az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő 

elhelyezéséről

1. Nem digitális levéltári anyagok esetében az eredeti dokumentumokat azok 

mikrofilmmásolatával és/vagy digitális másolatával együtt kell elhelyezni az EUI-nál 

állandó megőrzés céljára.

Digitális levéltári anyagok esetében az EUI olyan állandó hozzáféréssel rendelkezik a 

dokumentumokhoz, amely lehetővé teszi számára azon kötelezettségének teljesítését, hogy 

egyetlen helyszínen hozzáférhetővé tegye a levéltári anyagokat a nyilvánosság számára, és 

előmozdítsa az azokba való betekintést. A létrehozó intézmények továbbra is felelősek a 

digitális levéltári anyagaik állandó megőrzéséért.

2. Az elhelyezésre évente kerül sor, lehetőség szerint az intézmények általános archiválási 

eljárásai keretében. 

3. Az EUI nem módosítja a levéltári anyagaikat elhelyező intézmények által meghatározott 

levéltári osztályozást, továbbá egyetlen dokumentumot vagy aktát sem töröl vagy módosít.

4. Az EUI a levéltári anyagait elhelyező intézmény kérésére bármely elhelyezett 

dokumentum vagy akta eredeti példányát visszaadja az adott intézménynek. A levéltári 

anyagait elhelyező intézmény, ha már nincs szüksége az eredeti példányokra, visszaadja 

azokat az EUI-nak. 

5. Az EUI haladéktalanul tájékoztatja a levéltári anyagaikat elhelyező intézményeket minden

olyan körülményről, amely veszélyeztetheti az általuk elhelyezett levéltári anyagok 

sérthetetlenségét.”


