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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei 
Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról 
szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0456 – C7-0000/2013 – 2012/0221(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2012)0456),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével 
összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0000/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság ajánlására és az Alkotmányügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az Unió intézményeinek levéltára az Európai Unió történelmének és örökségének fontos 
információforrása. Alapvető fontosságú ezért a levéltári anyagokhoz való hozzáférés és az 
uniós intézményekről szóló információ megőrzésének biztosítása, valamint az európai 
integráció történelmére vonatkozó kutatások támogatása.

Az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség archívumainak a 
nyilvánosság számára történt megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei 354/83/EGK, Euratom 
tanácsi rendelet1 előírja az uniós intézmények számára, hogy hozzanak létre levéltárakat, és a 
30 évnél régebbi dokumentumokat tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. A rendelet 
nem határozza meg az uniós levéltári anyagok tárolásának helyszínét.

1984-ben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapodtak, hogy levéltári 
anyagaikat a firenzei Európai Egyetemi Intézetben helyezik el, és 1984 decemberében az 
elhelyezés feltételeire vonatkozó külön megállapodás jött létre a Bizottság által képviselt 
Európai Közösségek és az Európai Egyetemi Intézet között. A szerződés azt is meghatározza, 
hogy az olasz kormány a levéltári anyagok tárolására ingyenesen állandó helyiségeket bocsát 
az Európai Egyetemi Intézet rendelkezésére.

A tanácsi rendeletre irányuló javaslat, amelyet az Európai Parlament jelenleg vizsgál az 
együttdöntési eljárás (eljárási szabályzata 81.cikkének (1) bekezdése) értelmében, még 
szilárdabb jogi és pénzügyi keretet biztosít az Unió és az Európai Egyetemi Intézet közötti 
együttműködéshez. Ugyanakkor megerősíti az Európai Egyetemi Intézet szerepét, amely az 
uniós intézmények levéltárainak kezelését látja el. 

Tartalmát tekintve a javaslat nem módosítja a 354/83 rendelet kulcsfontosságú elemeit, 
úgymint a levéltár definícióját vagy azt, hogy mikor és mely dokumentumok válhatnak 
nyilvánossá. A javaslat a meglévő rendelethez valójában csak korlátozott számú módosítást 
tartalmaz, mint például valamennyi uniós intézmény (kivéve a Bíróság és az Európai 
Központi Bank) azon kötelezettségét, hogy levéltári anyagaikat az Európai Egyetemi 
Intézetnél helyezzék el, azt az alapelvet, hogy minden egyes intézmény megtartja a levéltárára 
vonatkozó tulajdonjogot, a levéltár finanszírozási rendszerét, a levéltárakban őrzött személyes 
adatok védelmét, valamint – lehetőség szerint – a levéltár anyagainak elektronikus úton 
történő rendelkezésre bocsátását. 

Az előadó ezúton is szeretné kiemelni a témában megvalósuló jó intézményközi 
együttműködést.

Különös figyelmet érdemel a javaslatban szereplő, a finanszírozást, az adatvédelmet és a 
digitalizációt érintő néhány olyan előrelépés, amelyet az előadó különösen pozitívnak értékel. 

A javaslat egyértelműen tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy az Európai Egyetemi Intézetet 
az Unió általános költségvetéséből kell finanszírozni a levéltári anyagaikat ott elhelyező 
intézmények hozzájárulása révén, továbbá kimondja, hogy a pénzügyi hozzájárulások a 

                                               
1 HL L 43., 1983.2.15., 1. o.
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levéltárak kezelésének költségét fedezik, de az épületek és a raktárak biztosításáról nem 
gondoskodnak – ez utóbbit az olasz kormány finanszírozza.

A javasolt, költségmegosztásos elképzelés azon a feltételen alapul, hogy a hozzájárulások 
mértéke „a levéltári anyagaikat elhelyező intézmények relatív létszámtervével arányos” (8. 
cikk, (10) bekezdés).  A feltétel meglehetősen kedvező az Európai Parlament számára, hiszen 
a méretéből adódóan nem fizet majd jelentős pénzügyi hozzájárulást, noha valószínűleg nagy 
mennyiségű történelmi levéltári anyagot fog elhelyezni. 

Az előadó örömmel vette azt a megfogalmazást, hogy „az intézmények levéltári anyagaikat 
lehetőség szerint elektronikus úton is elérhetővé teszik a nyilvánosság számára – ideértve a 
digitalizált és már digitális formában létrehozott levéltári anyagokat is –, valamint 
előmozdítják azok interneten történő kutatását” (9. cikk, (1) bekezdés). Ez a megfogalmazás 
figyelembe veszi a digitális archiválási folyamat jelenlegi helyzetét, amely eltérő a különböző 
uniós intézményekben. Ugyanakkor, mivel az európai levéltárak jelenleg a digitális korszak 
kihívásaival néznek szembe, a javaslat az uniós intézményeknél a digitalizáció előmozdítását 
ösztönzi. 

Az adatvédelem kényes kérdésével kapcsolatban a javaslat egyértelműbbé teszi a levéltárra 
alkalmazandó szabályokat. Arra az esetre, ha bármilyen személyes adat maradna a 
levéltárakban, a javaslat kiemeli, hogy a 45/2001/EK rendelet1 értelmében az Európai 
Egyetemi Intézmény szerepe a személyes adatok „feldolgozása”, a levéltári anyagaikat 
elhelyező uniós intézmények útmutatásai szerint eljárva. 

A szöveg elismeri ugyanakkor, hogy a 45/2001 rendelet értelmében az európai adatvédelmi 
biztos rendelkezik az uniós intézmények feletti felügyeleti hatáskörrel. 

A fenti megállapítások fényében az előadó javasolja, hogy a plenáris ülés adja egyetértését a 
javasolt jogi aktushoz.

                                               
1 HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


