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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Europeana: a fejlesztés következő szakasza
(2009/2158(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 151. cikkére,

– tekintettel az „Europeana: a fejlesztés következő szakasza” című, 2009. augusztus 28-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0440),

– tekintettel az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 
vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a 
digitális megőrzésről szóló, 2006. augusztus 24-i 2006/585/EK bizottsági ajánlásra2,

– tekintettel a „Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban” című, 2009. október 19-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0532),

– tekintettel a „Kattintásnyira az európai kulturális örökségtől: A kulturális anyagok 
digitalizálása és online elérhetősége, valamint a digitális megőrzés terén az Európai 
Unióban elért eredmények” című, 2008. augusztus 11-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0513),

– tekintettel az EUROPEANA európai digitális könyvtárról szóló, 2008. november 20-i 
tanácsi következtetésekre3,

– tekintettel a digitális könyvtárakkal foglalkozó, magas szintű szakértői csoport szerzői 
jogokkal foglalkozó alcsoportjának a digitális tárolásról, a gazdátlan és a már nem 
forgalmazott művekről szóló, 2008. június 4-i végleges jelentésére,

– tekintettel a digitális könyvtárakkal foglalkozó, magas szintű szakértői csoportnak a köz-
és magánszféra partnerségével foglalkozó alcsoportja által készített, a köz- és magánszféra 
partnerségeknek az európai kulturális örökség digitalizálásában és online elérésében 
betöltendő szerepéről szóló, 2008. májusi végleges jelentésére,

– tekintettel az „i2010: egy európai digitális könyvtár létrehozásáról” című, 2007. 
szeptember 27-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 

                                               
1 HL L 167., 2001.6.22., 10. o.
2 HL L 236., 2006.8.31., 28. o.
3 HL C 319., 2008.12.13., 18. o.
4 HL C 219. E, 2008.8.28., 296.o.
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Energiaügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

A. mivel a digitális környezetben elengedhetetlen univerzális hozzáférést biztosítani az 
európai kulturális örökséghez és biztosítani annak megőrzését a jövő nemzedékei számára,

B. mivel a lehető legszélesebb körben támogatni kell a közös európai kulturális örökség 
gazdagságát és sokféleségét, és a tagállamoknak és kulturális intézményeknek, különösen 
a könyvtáraknak, döntő szerepük van e törekvésben mind nemzeti, mind pedig regionális 
és helyi szinten,

C. mivel az európai kulturális örökséget nagy részben köztulajdonban álló művek alkotják, 
amelyekhez, amennyire csak lehet, magas minőségű formátumokban kell hozzáférést 
biztosítani a digitális világban,

D. mivel tekintetbe kell venni egyrészt az új technológiák gyors fejlődését és az ebből adódó 
változásokat a kulturális gyakorlatok terén, másrészt az Európán kívüli digitalizálási 
projekteket, amilyen például a Google Books, és az ezt érintő, az Amerikai Egyesült 
Államokban lezárult per kimenetlét,

E. mivel eddig az európai kulturális örökség csak egészen kis részét digitalizálták, a 
tagállamok eltérő ütemben haladnak, és a tömeges digitalizálásra előirányzott 
közfinanszírozás elégtelen,

F. mivel az európai kulturális örökség digitalizálása más ágazatok, így az oktatás, a 
tudomány, a kutatás, az idegenforgalom és a média számára is előnyös, 

G. mivel a digitális technológia a fogyatékkal élők számára is kiváló eszköz, 

H. mivel az EU tagállamaiban a szerzői jogi jogszabályok nagyban eltérnek egymástól, és 
sok mű szerzői jogi státusza bizonytalan,

I. mivel sürgős erőfeszítésekre van szükség a 20. és 21. századi tartalommal kapcsolatos 
„űr” kérdésének, vagyis az ekkor született, magas kulturális értékű művek fel nem 
használásának megoldására; mivel bárminemű megoldásnak kellően figyelembe kell 
vennie valamennyi érintett fél érdekeit,

Europeana – döntő lépés Európa kulturális öröksége megőrzése és terjesztése terén

1. üdvözli az európai kulturális örökséghez való egyetlen, közvetlen és többnyelvű 
hozzáférést nyújtó, Europeana nevű, magas színvonalú tartalmat biztosító európai 
kulturális könyvtár, múzeum és archívum  megnyitását és fejlesztését;

2. hangsúlyozza, hogy fontos az Europeanát olyan teljes mértékben működőképes rendszerré 
alakítani, amely többnyelvű kezelőfelülettel és a szemantikus világhálóra jellemző 
tulajdonságokkal rendelkezik, ezáltal megőrzi a magas színvonalú műveket és az adatokat 
az egész világon hozzáférhetővé teszi; 

3. sajnálatosnak tartja, hogy a tagállamok eltérő mértékben járulnak hozzá az Europeanához, 
és arra ösztönzi őket és más kulturális intézményeket, hogy szorosan működjenek együtt a 
művek digitalizálása terén, valamint folytassák a digitalizálási tervek kidolgozására tett 
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erőfeszítéseiket minden lehetséges szinten, ezáltal elkerülve az erőfeszítések duplikálását 
és felgyorsítva a kulturális tartalom digitalizálását;

4. hangsúlyozza a digitalizálás lehetséges gazdasági előnyeit, hiszen a digitalizált kulturális 
eszközök gazdasági hatása – különösen a kultúrával kapcsolatos iparokban – jelentős, és a 
tudásalapú gazdaság alapjául szolgál;

5. rámutat arra, hogy a portálnak figyelembe kell vennie a fogyatékkal élők szükségleteit, 
akiknek szintén teljes mértékben hozzá kell férniük az európai kollektív ismeretekhez; 
ösztönzi ezért a kiadókat, hogy több művet tegyenek elérhetővé a fogyatékkal élők által 
hozzáférhető formátumokban;

6. hangsúlyozza, hogy az Europeanának az oktatás és a kutatás céljaira az egyik fő 
referenciaponttá kell válnia; úgy véli, hogy az oktatási rendszerekbe való következetes 
beillesztése esetén közelebb tudja hozni Európa fiataljait kulturális és irodalmi 
örökségükhöz;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden szükséges lépést tegyenek meg az 
Európa és az Amerikai Egyesült Államok közötti tudásbeli szakadék elkerülése és az 
európaiak saját kulturális örökségükhöz való, teljes körű hozzáférése érdekében;

8. üdvözli a Bizottság azon döntését, hogy megújítja a magas szintű szakértői csoport 
megbízatását, mivel az hozzájárul az európai digitális könyvtárakra vonatkozó közös 
elképzelésekhez, valamint támogatja a gyakorlati megoldásokat a kulturális tartalom 
online hozzáférhetőségével kapcsolatos fő kérdések megoldása terén;

Az Europeana tartalmának bővítése és javítása 

9. ösztönzi a tartalomszolgáltatókat, hogy tegyék változatosabbá az Europeanában elérhető 
tartalmat, különösen a hanganyagok és videotartalom terén, különös figyelmet fordítva a 
könnyen megsemmisülő művekre és egyben tiszteletben tartva a szellemi tulajdonjogokat, 
különösen az előadók jogait;

10. meggyőződése, hogy az analóg világban köztulajdonban álló tartalomnak a 
formátumváltás ellenére a digitális környezetben is köztulajdonban kell maradnia;

11. felszólítja a köztulajdonban álló művek digitalizálását végző európai kulturális 
intézményeket, hogy ezt a tartalmat tegyék elérhetővé az Europeanán és ne korlátozzák 
hozzáférhetőségét saját országuk területére;

12. hangsúlyozza, hogy megoldást kell találni arra, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó 
jogszabályok tiszteletben tartása mellett, az Europanán keresztül szerzői jogi védelem alatt 
álló, már nem forgalmazott és gazdátlan művek is elérhetők legyenek; úgy véli, hogy 
előnyben lehetne részesíteni olyan megoldásokat, mint a kollektív használati engedély 
kiterjesztése vagy egyéb kollektív gyakorlatokat;

13. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy szorosan együttműködve az érintett felekkel, 
a megjelent művek digitalizálása és az interneten való hozzáférhetőségük terén egyszerű 
és költséghatékony jogrendezési rendszert vezet be;
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14. ezért üdvözli és támogatja az olyan kezdeményezéseket, mint például az ARROW 
projekt1, amelyben mind a jogtulajdonosok és a könyvtárak képviselői részt vesznek, 
különösen mivel ezek arra törekszenek, hogy azonosítsák a jogtulajdonosokat és jogaikat, 
valamint tisztázzák a művek jogokkal kapcsolatos státuszát, beleértve azt is, hogy 
gazdátlan vagy már nem forgalmazott művekről van-e szó;

15. szeretné, ha kiegyensúlyozott, egész Európára kiterjedő megoldás születne a gazdátlan 
művek digitalizálása és terjesztése terén, amely magában foglalja egyértelmű 
meghatározásukat, közös előírások meghatározását (beleértve a tulajdonosok keresése 
során alkalmazott kellő gondosság előírását), valamint gazdátlan művek esetén megoldást 
nyújt a szerzői jogok megsértésének esetleges kérdésében;

16. rámutat arra, hogy szükség van a technológiai fejlesztésre a hosszú távú és fenntartható 
digitális megőrzés, a tartalomhoz való hozzáférési rendszerek interoperabilitása, a 
többnyelvű navigálás és a tartalom elérhetősége terén, valamint egységes előírásokra;

Finanszírozási és irányítási kérdések

17. hangsúlyozza, hogy az Europeana hosszú távú létéhez elengedhetetlen egy fenntartható 
finanszírozási és irányítási modell;

18. hangsúlyozza, hogy a digitalizálás magas költségeinek megteremtése és az időbeli nyomás 
miatt – egyértelmű feltételeken és közös iránymutatáson alapuló – új finanszírozási 
módszereket kell kidolgozni, amilyenek a köz- és magánszféra partnerségek;

19. hangsúlyozza, hogy a finanszírozás jelentős részének állami hozzájárulásnak kell lennie, 
és javasolja, hogy vegyék tekintetbe a digitalizálási folyamatot a lisszaboni stratégia 
keretében, valamint a közösségi programokon keresztül a digitalizálás költségeit foglalják 
bele a következő többéves pénzügyi keretbe;

20. javasolja egy „Csatlakozz az Europeanához” kampány megszervezését a finanszírozási 
erőfeszítésekről a kérdés és annak sürgős jellege iránti tudatosság növelése érdekében, és 
ajánlja, hogy az Europeanára előirányzott források egy részét e könyvtárnak a lehető 
legszélesebb körű népszerűsítésére kellene fordítani;

21. üdvözli az Európai Digitális Könyvtár Alapítvány hozzájárulását a múzeumok, 
archívumok, audiovizuális archívumok és könyvtárak közötti, a közös Europeana portál 
működését és fenntarthatóságát biztosító együttműködés módozatairól szóló hivatalos 
megállapodások előmozdítása terén;

22. úgy véli, hogy a kulturális intézményeknek továbbra is központi szerepet kell játszaniuk 
az Europeana jövőbeli irányítási modelljében;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 Accessible Registries of Rights information and Orphan works (szerzői jogi információk és gazdátlan művek 
központi adatbázisa)
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INDOKOLÁS

Az Europeana1, Európa online könyvtári, múzeumi és archívumrendszere 2008 novemberében 
nyílt meg a Bizottság digitális könyvtári kezdeményezése részeként. E kezdeményezés célja, 
hogy Európa kulturális és tudományos örökségét mindenki számára hozzáférhetővé tegye az 
interneten.

Az Europeanában jelenleg 4,6 millió digitalizált mű, köztük könyvek, térképek, kisfilm és 
fénykép érhető el. A cél, hogy ez a szám elérje a 10 milliót 2010 júniusára, amikor a tervek 
szerint az Europeana új változatának el kellene indulnia. A projekt második szakaszában a 
teljes körűen működő, többnyelvűbb és a szemantikus világháló elvén alapuló Europeana.eu 
2011-ben indul majd el. A felhasználók számára hozzáadott érték, hogy az Europeana 
lehetővé teszi, hogy saját anyanyelvükön juthassanak információhoz. 

Az Europeanát az eContentplus program, a versenyképességi és innovációs keretprogram, 
valamint néhány tagállam és kulturális intézmény finanszírozza.

Az Európai Digitális Könyvtár Alapítványt azért hozták létre, hogy átfogó, több területre 
kiterjedő hozzáférést nyújtson Európa kulturális örökségéhez. Célja egyrészt a múzeumok, 
archívumok, audiovizuális archívumok és könyvtárak közötti, a közös Europeana portál 
működését és fenntarthatóságát biztosító együttműködés módozatairól szóló hivatalos 
megállapodások előmozdítása. Másrészt olyan jogi keretet kíván biztosítani, amelyet az EU 
finanszírozási célokra tud használni, valamint kiindulópontul szolgálhat a jövőbeli irányítás 
számára. 

Az oldalt a Holland Nemzeti Könyvtárban helyet kapott Europeana-iroda működteti. Jelenleg 
több mint 1000 kulturális intézmény járul hozzá tartalommal az Europeanához (közvetlenül 
vagy tartalomszolgáltató bevonásával), partnerhálózata pedig több mint 150 tagú.

A Bizottság az Europeana fejlesztésének következő szakaszát tervezi. A cél az, hogy az 
Europeana és annak a digitalizálás, az online hozzáférhetőség és a digitális megőrzés terén 
megállapított elvi alapjai az európai kultúra láthatóságát hosszú távon biztosítsák az 
interneten, és hogy ezáltal közös és változatos kulturális örökségünk az európai információs 
infrastruktúra szerves részévé váljon a jövő számára.

Az Europeana további fejlesztéséről nyilvános vita is indult. Ez többek között azzal 
foglalkozott, hogy a köz- és magánszféra partnerségeken keresztül a magánszféra hogyan tud 
bekapcsolódni az Europeana további fejlesztésébe, valamint hogyan tehető kereshetővé az 
Europeanán keresztül a szerzői jogi védelem alatt álló tartalom.

Az Európai Parlament „i2010: egy európai digitális könyvtár létrehozásáról” című, 2007. 
szeptember 27-i állásfoglalásában támogatását fejezte ki egy olyan európai digitális könyvtár 
létrehozása iránt, amely közös, többnyelvű hozzáférési pontot jelent Európa kulturális 
örökségéhez.

Ma, amikor az Europeana valósággá válik, egyértelmű politikai támogatásra van szüksége az 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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Európai Parlament részéről, mivel e projekt hosszú távú életképessége és minősége a 
fenntartható finanszírozási és irányítási modelltől, a szerzői anyagok tömeges 
digitalizálásának megoldásától, valamint a tagállamok ezen erőfeszítések jelentősége iránti 
tudatosságának növelésétől függ.

A tartalommal kapcsolatos fő kérdések

A kulturális termékek, beleértve könyvek digitalizálása széleskörű és költséges vállalkozás, 
amely a jogtulajdonosok, kulturális intézmények és ikt-vállalatok, valamint a köz- és 
magánszféra szoros együttműködését követeli meg.

A tagállamok és kulturális intézményeik választják meg, saját kulturális és/vagy információs 
szakpolitikáiknak megfelelően, hogy mely anyagaikat kívánják digitalizálni és az 
Europeanába integrálni. 

Az egyes tagállamok az elérhetővé tett anyagok száma és ezek típusa terén is nagyon eltérő 
mértékben járulnak hozzá az Europanához. A digitális könyvek csupán 5%-a érhető el az 
Europeanában. Ezek közel fele Franciaországból származik. A többi hozzájárulás megoszlása 
a következő: Németország (16%), Hollandia (8%), Egyesült Királyság (8%), a többi ország 
hozzájárulása egyenként 5% vagy kevesebb. 

Tekintve a tömeges digitalizálás terén világszerte elindult folyamatokat, sürgetővé vált, hogy 
komolyabban vegyük az európai kulturális örökség nagyszabású digitalizálásának feladatát. 
Külön figyelmet kell szentelni azon műveknek, köztük audiovizuális anyagoknak, amelyek 
érzékenyek, és rövid időn belül megsemmisülhetnek.

Az eredeti cél a nem szerzői jogi védelem alatt álló anyagokban rejlő lehetőség kiaknázása 
volt. Jogi okok miatt az Europeana nem tartalmaz már nem forgalmazott könyveket (a 
nemzeti könyvtárak anyagának 90%-a) és olyan gazdátlan műveket sem, amelyek szerzői 
azonosíthatatlanok (a nemzeti gyűjtemények 10–20%-a).

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy megoldást kell találni a szerzői jogi védelem alatt álló
anyagok bevonására. Ez különösen fontos a „20. századi űr”, vagyis egy olyan helyzet 
elkerülése érdekében, amelyben az 1900 előtti kulturális anyagok jelentős része elérhető az 
interneten, a közelmúltban született anyagok közül viszont csak kevés. Erre a helyzetre – a 
szerzői jogi szabályozásra maradéktalanul figyelemmel – a kulturális intézmények és a 
jogtulajdonosok nagyfokú együttműködése jelenthet csak megoldást.

Különösen súlyos problémát jelent a gazdátlan művek kérdése, vagyis azon alkotásoké, 
amelyek jogtulajdonosait lehetetlen vagy rendkívül nehéz felkutatni. A legtöbb tagállam alig 
tett előrelépéseket azóta, hogy a Bizottság 2006-ban ajánlást adott ki a digitalizálásról és 
digitális megőrzésről.

A gazdátlan művek kérdése az érdeklődés homlokterébe került, mivel a Google Book Search 
szolgáltatással kapcsolatos perben született egyezség számos ilyen művet érint. (A Google 
Books az internet-szolgáltatási piac egyik legfontosabb szereplője által fejlesztett 
kereskedelmi projekt. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kulcsszavas keresést 
követően az interneten megnézhessenek köztulajdonban álló könyveket és szerzői jogi 
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védelem alatt álló művek részleteit. Az egyezség a Google, valamint az Association of 
American Publishers (amerikai kiadók szövetsége) és az Authors’ Guild (írók szövetsége) 
közötti megállapodás a szerzői jogok megsértése miatt indított perben. Az egyesült 
államokbeli megállapodás a könyveknek a Google által csak az Egyesült Államokban történő, 
kereskedelmi célú felhasználására vonatkozik. Ez mindenesetre tudásbeli szakadék 
kialakulásához vezethet Európa és az Egyesült Államok között, amennyiben európai szerzők 
digitalizált könyvei e megállapodás következményeként csak az Egyesül Államok területéről 
lesznek elérhetők. A Google de facto monopolhelyzetbe kerülhet a könyv-felfedezés, -
terjesztés és -értékesítés terén.

A Bizottságnak ezért figyelemmel kell kísérnie a helyzet további alakulását. Mindent meg kell 
tenni egy újabb digitális szakadék elkerülése és a közös, hosszú távú európai érdekek védelme 
érdekében. Az európai megközelítés különbözik a Google Books által követettől, mivel az 
Europeana világszerte elérhető szolgáltatás, amely magas színvonalú tartalomra és a szerzői 
jogi jogszabályok maradéktalan tiszteletben tartására törekszik. Ezt nem szabad elfelejteni, 
amikor megoldásokat keresünk az uniós tagállamokban nagy mértékben eltérő szerzői jogi 
jogszabályokból adódó sokrétű problémákra.

A gazdátlan művek jogainak rendezése terén jelenleg igen hasznos eszközöknek bizonyulnak 
az olyan kezdeményezések mint az ARROW projekt (Accessible Registries of Rights 
information and Orphan works – szerzői jogi információk és gazdátlan művek központi 
adatbázisa), amely lehetővé teszi, hogy egy európai szinten kifejlesztett felületen bármely 
felhasználó ellenőrizhesse, hogy egy mű elérhető-e, lejárt-e a szerzői joga, vagy gazdátlan-e, 
valamint információhoz jusson a jogtulajdonosokról. 

Az Európában folyó digitalizálási projektek során egyre inkább kiütközik a köztulajdonban 
álló anyagok formátumváltást követő problémája. Elengedhetetlen, hogy az analóg világban 
köztulajdonban álló könyvek a digitális környezetben is köztulajdonban maradjanak, és hogy 
a lehető legszélesebb közönség elérhesse őket. Európában számos megközelítés létezik, ami 
jogi kérdéseket vet fel a digitalizálással létrehozott jogok tekintetében.

A köztulajdonban álló anyagokkal kapcsolatos ilyen probléma például annak feltételezése, 
hogy a digitalizálással a jogok új rétege jön létre, vagy az, hogy a köztulajdonban álló munkák 
kizárólagos joga a digitalizáló céghez kerül, valamint az is, hogy a digitalizálás során 
felhalmozódó kulturális tartalomhoz való hozzáférés területi korlátokba ütközik.

Pénzügyi kérdések

Az Europeana digitális könyvtár finanszírozási modellje kezdetekben kizárólagosan közösségi 
támogatásra épült (2009-ig az eContentplus program által társfinanszírozott EDL-net –
európai digitális könyvtárhálózat – projekt keretében), mára viszont finanszírozásába a 
Bizottságon (versenyképességi és innovációs keretprogram) kívül beszálltak a tagállamok, 
néhány kulturális intézmény, valamint a magánszféra is támogatja (2009-től 2013 végéig). 

A 2013-tól kezdődő időszakra új finanszírozási módszereket kell kidolgozni a fenntartható 
finanszírozás biztosítása érdekében.

Az egyik lehetőség, hogy a jelenlegi projektalapú finanszírozást köz- és magánszféra 
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partnerségek váltsák fel, valamint strukturáltabbá váljon a közintézményi hozzájárulás. 

A köz- és magánszféra partnerségek különböző formákat ölthetnek, így például lehet szó 
magánfinanszírozásról, a tartalmat bevételforrásként felhasználó szervezetek anyagaira 
mutató linkek Europeanán való elhelyezéséről, vagy a partnerségnek egy olyan, a jelenlegi 
kereteken túlmutató modelljéről, amelyben a magánszektor közvetlenül érdekelt az Europeana 
működtetésében és abból bevételre tesz szert. Ennek mindenkor egyértelmű feltételeken és 
közös iránymutatásokon kell alapulnia. 

A közfinanszírozási modelleknek magukban kell foglalniuk a tagállamok hozzájárulásának 
növekedését és a 2013 utáni folyamatos közösségi hozzájárulást.

Azonnali feladat lenne a jelenleg alakuló lisszaboni stratégia keretében foglalkozni a 
költséges, tömeges digitalizálási folyamattal. E tekintetben előrelépés lenne, ha a digitalizálás 
költségeinek egy részét a jövőbeli közösségi programokból finanszíroznák, és ezt figyelembe 
venné az új többéves pénzügyi keret.  A jelenlegi recesszió nem okozhatja az információs 
társadalom, a digitalizálás és az ezekhez kapcsolódó területek finanszírozásának csökkentését.

A jövőbeli finanszírozással foglalkozó megfelelő kampányra, beleértve pénzügyi 
támogatókat toborzó konferenciákra van szükség, az Europeana, és tágabb értelemben annak a 
hatalmas munkának és erőfeszítésnek a megismertetése érdekében, amely ahhoz kell, hogy 
jelentős előrelépést tehessünk az európai kulturális örökség nagyszabású digitalizálása terén.


