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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat az európai digitális menetrend része. Tulajdonképpen a 
közszférából származó információkat fel lehet használni új digitális termékek és 
szolgáltatások kifejlesztésére, továbbá ezek az információk a növekedési potenciál olyan 
hatalmas forrásai, amelyeket a tagállamok nem használnak ki eléggé.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mely időszerű, tekintettel arra, hogy az internetet 
már sokan nem az információ és a tudás forrásának, hanem adatforrásnak tekintik. 

A javaslat tartalmát illetően annak rövid indoklásában az előadó az alábbiakat kívánja 
hangsúlyozni:

1. Az irányelv hatálya
Célszerű megemlíteni, hogy azok a dokumentumok, amelyek a személyes adatok védelme 
miatt nem hozzáférhetők, nem tartoznak az irányelv hatálya alá.

2. Fogalommeghatározások
A további felhasználásuk megkönnyítése érdekében a közszféra információit számítógéppel 
olvasható és technológiailag semleges formában kell rendelkezésre bocsátani. Amennyire 
lehetséges célszerű elkerülni, hogy a dokumentumok kezeléséhez egyedi technológiát kelljen 
használni.

3. Díjak
A díjak kérdése fontos a közszféra információinak további felhasználásának sikere 
tekintetében. Ha a díjak túl magasak, akkor az új digitális termékek és szolgáltatások 
fejlesztése megfizethetetlenné válik a vállalkozások – különösen a kezdő vállalkozások és a 
kkv-k – számára.  Egyes közigazgatási szervek bevételének egy részét ugyanakkor a 
birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok kiaknázása képezi. 

Az előadó tisztában van azzal, hogy e két cél – amely egyrészről a közszféra információi 
további felhasználásának fokozása, másrészről bizonyos közigazgatási szervek 
közfeladatainak finanszírozása – között egyensúlyt kell találni.  Az előadó azt javasolja, hogy 
bizonyos közigazgatási szervek, valamint könyvtárak, múzeumok és levéltárak számára 
tegyék lehetővé, hogy a dokumentumok feldolgozásának és rendelkezésre bocsátásának 
határköltségeit meghaladó díjat szedjenek, objektív, átlátható és ellenőrizhető kritériumok 
alapján, a közszféra információi további felhasználásának ellenőrzését végző nemzeti hatóság 
jóváhagyásától függően.  

4. A közszféra információi további felhasználásának ellenőrzésével megbízott független 
hatóság
Végül, az előadó úgy véli, hogy a közszféra információi további felhasználásának ellenőrzése 
érdekében nem szükséges új közigazgatási szervet létrehozni. E szerepkör sikeres betöltésével 
a tagállamok megbízhatnak egy már létező hatóságot is.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennélfogva a 2003/98/EK irányelvben 
indokolt a tagállamok számára 
egyértelműen előírni, hogy valamennyi 
nyilvánosan hozzáférhető dokumentum 
esetében tegyék lehetővé a további 
felhasználást. Mivel az ilyen intézkedések 
korlátozzák a dokumentumok szerzőinek 
szellemi tulajdonjogát, a hozzáférési és a 
felhasználási jogosultság összekapcsolását 
csak olyan mértékben célszerű 
engedélyezni, amely az intézkedés 
céljainak megvalósulása szempontjából 
feltétlenül szükséges.  Ebben az 
összefüggésben, figyelemmel a vonatkozó 
uniós jogszabályokra, valamint a 
tagállamok és az Unió nemzetközi –
különösen az irodalmi és művészeti 
alkotások védelméről szóló berni 
egyezményben és a szellemi tulajdonjogok 
kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásban (TRIPS-megállapodás) 
foglalt – kötelezettségeire, a harmadik 
felek szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat indokolt kizárni a 
2003/98/EK irányelv alkalmazási köréből. 
Amennyiben egy könyvtár (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), múzeum vagy 
levéltár tulajdonát képező, szellemi 
tulajdonjogi oltalom alatt álló 
dokumentum eredeti tulajdonosa 
harmadik fél, a dokumentumot ezen 
irányelv alkalmazásában harmadik fél 
szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumnak kell tekinteni.

(7) Ennélfogva a 2003/98/EK irányelvben 
indokolt a tagállamok számára 
egyértelműen előírni, hogy valamennyi 
nyilvánosan hozzáférhető dokumentum 
esetében tegyék lehetővé a további 
felhasználást. Ez a kötelezettség nem 
vonatkozik olyan dokumentumokra, 
amelyekhez a hozzáférést a tagállamok 
hozzáférési szabályai kizárják, valamint az 
ezen irányelvben előírt kivételekre.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Figyelemmel a vonatkozó uniós 
jogszabályokra, valamint a tagállamok és 
az Unió nemzetközi – különösen az 
irodalmi és művészeti alkotások 
védelméről szóló berni egyezményben és a 
szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodásban 
(TRIPS-megállapodás) foglalt –
kötelezettségeire, a harmadik felek 
szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat indokolt kizárni a 
2003/98/EK irányelv alkalmazási köréből. 
Amennyiben egy könyvtár (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), múzeum vagy 
levéltár tulajdonát képező, szellemi 
tulajdonjogi oltalom alatt álló 
dokumentum eredeti tulajdonosa 
harmadik fél, a dokumentumot ezen 
irányelv alkalmazásában harmadik fél 
szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumnak kell tekinteni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az irányelv alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a könyvtárakra (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), a múzeumokra 
és a levéltárakra is. Az irányelv nem 
vonatkozik egyéb kulturális 
intézményekre, például az operaházakra, a 
balett-társulatokra és a színházakra, sem az 
ezen intézmények részét képező 
levéltárakra.

(10) Az irányelv alkalmazási körét ki kell 
terjeszteni a könyvtárakra (ideértve az 
egyetemi könyvtárakat is), a múzeumokra 
és a levéltárakra is. Az irányelv nem 
vonatkozik egyéb kulturális 
intézményekre, például az operaházakra, a 
balett-társulatokra és a színházakra, az 
ezen intézmények részét képező 
levéltárakra, sem a közszolgálati 
műsorszolgáltató szervezetekre.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
metaadatokkal együtt, számítógéppel 
olvasható formátumban kell elérhetővé 
tenniük olyan formátumban, amely 
biztosítja az interoperabilitást, például az 
Európai Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben a 
térinformációk tekintetében előírt 
összeegyeztethetőségi és 
felhasználhatósági követelményeket 
szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
metaadatokkal együtt, 
technológiasemleges, számítógéppel 
olvasható formátumban kell elérhetővé 
tenniük olyan formátumban, amely 
biztosítja az interoperabilitást, például az 
Európai Közösségen belüli térinformációs 
infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról 
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben a 
térinformációk tekintetében előírt 
összeegyeztethetőségi és 
felhasználhatósági követelményeket 
szabályozó elvek szerinti feldolgozásuk 
révén.

Módosítás5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának és 
terjesztésének határköltségeire kell 
korlátozódnia, kivéve az objektív, átlátható 
és ellenőrizhető kritériumok alapján 
kivételesen indokolt eseteket. Különösen 
célszerű figyelembe venni annak 
szükségességét, hogy az irányelv 
rendelkezései ne akadályozzák az olyan
közigazgatási szervek rendes ügyvitelét, 
amelyek a rájuk bízott közfeladatok 
végzése során felmerülő működési 

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjat az egyenlő 
bánásmódot biztosító objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján 
állapítják meg. A díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának és 
rendelkezésre bocsátásának 
határköltségeire kell korlátozódnia. 
Különös figyelmet kell fordítani azonban 
arra, hogy a közigazgatási szervek a rájuk 
bízott közfeladatok végzése során 
felmerülő működési költségeik jelentős 
részét oly módon fedezhetik, hogy a 
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költségeik jelentős részét a birtokukban 
lévő szellemi tulajdonjogok kiaknázásával 
fedezik. Annak bizonyítása, hogy a díjak 
költségorientáltak és megfelelnek a 
vonatkozó korlátozásoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 
kiaknázásával bevételt képeznek. E 
szervek, valamint a könyvtárak, 
múzeumok és levéltárak számára lehetővé 
kell tenni, hogy a feldolgozás és 
rendelkezésre bocsátás egy ésszerű 
nyereséghányaddal számolt 
határköltségeit meghaladó díjat szedjenek. 
Ezt a díjat az egyenlő bánásmódot 
biztosító objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján kell 
megállapítani. Annak bizonyítása, hogy a 
díjak költségorientáltak és megfelelnek a 
vonatkozó korlátozásoknak, a 
dokumentumok további felhasználásáért 
díjat felszámoló közigazgatási szervet 
terheli.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közigazgatási szerv a 
hozzáférhetővé tett dokumentumok további 
felhasználásával kapcsolatban szükség 
esetén feltételeket szabhat a felhasználó 
számára, így például előírhatja a forrás 
megjelölését. A közszféra információinak 
további felhasználására vonatkozó 
engedélyeknek minden esetben csak a 
lehető legkisebb mértékben szabad 
korlátozniuk a további felhasználást. Az 
online elérhető nyílt engedélyek, amelyek 
szélesebb körű további felhasználási jogot 
biztosítanak technológiai, pénzügyi vagy 
földrajzi korlátozások nélkül, valamint a 
nyílt adatformátumok használata szintén 
fontos szerepet tölthet be e tekintetben. 
Ezért a tagállamoknak a nyílt közigazgatási 
engedélyek használatát kell 
előmozdítaniuk.

(13) A közigazgatási szerv a 
hozzáférhetővé tett dokumentumok további 
felhasználásával kapcsolatban szükség 
esetén feltételeket szabhat a felhasználó 
számára, így például előírhatja a forrás 
megjelölését. A közszféra információinak 
további felhasználására vonatkozó 
engedélyeknek minden esetben csak a 
lehető legkisebb mértékben szabad 
korlátozniuk a további felhasználást. Az 
online elérhető nyílt engedélyeknek, 
amelyek szélesebb körű további 
felhasználási jogot biztosítanak 
technológiai, pénzügyi vagy földrajzi 
korlátozások nélkül, valamint a nyílt 
adatformátumok használatának szintén 
fontos szerepet kell betölteniük e 
tekintetben. Ezért a tagállamoknak a nyílt 
közigazgatási engedélyek használatát kell 
előmozdítaniuk, és a PSI-metaadatok 
használatának engedélyezése során azokat 
az engedélyezési normákat kell 
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alkalmazniuk, amelyeket például az 
Europeana hozott létre.

Indokolás

A közszféra információinak felhasználása terén az engedélyek, valamint a tartós és újonnan 
kialakuló tagállamok közötti különbségek elburjánzásának megakadályozása érdekében a 
PSI-metaadatok engedélyezése során a például az Europeana által létrehozott engedélyezési 
normákat kell követni (lásd az Europeana szeptember 12-i sajtóközleményét a következő 
címen: ://goo.gl/inTkj).

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 
vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását független illetékes 
hatóságok felügyelete alá kell helyezni. A 
különböző módszerek uniós szintű 
összehangolásának biztosítása érdekében 
ösztönözni kell a független hatóságok 
közötti együttműködést, különösen a 
bevált gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

(14) Az irányelv néhány elemének, például 
a jogorvoslati eszközöknek, a díjszabásra 
vonatkozó elvek megfelelő betartásának és 
a jelentéstételi kötelezettségeknek a 
megfelelő végrehajtása érdekében a 
közszféra információinak további 
felhasználását illetékes hatóságok 
felügyelete alá kell helyezni. A tagállamok 
meghatározzák, hogy mely hatóságok 
végzik a közszféra információi további 
felhasználásának ellenőrzését.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Biztosítani kell, hogy a tagállamok 
beszámoljanak a Bizottságnak (lásd a (19) 
preambulumbekezdést) az információk 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk elérhetővé tételének 

(17) Biztosítani kell, hogy a tagállamok 
beszámoljanak a Bizottságnak (lásd a (19) 
preambulumbekezdést) az információk 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk elérhetővé tételének 
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feltételeiről és a független hatóság 
munkájáról. A különböző módszerek uniós 
szintű összehangolásának biztosítása 
érdekében ösztönözni kell a független 
hatóságok közötti együttműködést, 
különösen a bevált gyakorlatokra és az 
adatok további felhasználására vonatkozó 
politikákra irányuló információcsere révén.

feltételeiről és a közszféra információi 
további felhasználásának ellenőrzését 
végző hatóság munkájáról. A különböző 
módszerek uniós szintű összehangolásának 
biztosítása érdekében ösztönözni kell a 
független hatóságok közötti 
együttműködést, különösen a bevált 
gyakorlatokra és az adatok további 
felhasználására vonatkozó politikákra 
irányuló információcsere révén.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az (2) bekezdés b) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép: 
„b) harmadik fél szellemi tulajdonjogával
védett dokumentumokra, beleértve az 
egyetemi könyvtárak tulajdonát képező, az 
egyetem szellemi tulajdonjogával védett 
dokumentumokat;”

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„e) oktatási és kutató intézmények, így 
kutatóintézetek, adott esetben kutatási 
eredmények továbbítására létrehozott 
szervezetek; valamint iskolák, egyetemek 
(kivéve az egyetemi könyvtárakat a 
harmadik felek szellemi tulajdonjogával 
védett kutatási dokumentumoktól eltérő 

„e) oktatási és kutató intézmények, kutatási 
eredmények továbbítására létrehozott 
szervezetek; valamint iskolák, egyetemek 
(kivéve az egyetemi könyvtárakat a 
harmadik felek szellemi tulajdonjogával 
védett kutatási dokumentumoktól eltérő 
dokumentumok tekintetében) birtokában 
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dokumentumok tekintetében) birtokában 
lévő dokumentumokra; és”

lévő dokumentumokra; és”

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 3 a pont (új)
2003/98/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a (2) bekezdés a következő ponttal 
egészül ki:
„fa) olyan dokumentumok, amelyek a 
tagállam jogszabályai szerint a személyes 
adatok védelme miatt nem 
hozzáférhetők.” 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2003/98/EK irányelv
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) »számítógéppel olvasható«: egy 
digitális dokumentum azon tulajdonsága, 
amely által a benne szereplő egyedi 
ténymegállapítások és azok belső 
struktúrája – a dokumentum kellő fokú 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazásokkal megbízhatóan 
azonosítható;

(6) „számítógéppel olvasható”: egy 
digitális dokumentum azon tulajdonsága, 
amely által – a dokumentum kellő fokú 
strukturáltságának köszönhetően –
szoftveres alkalmazások technológiailag 
semleges módon képesek azonosítani és 
kinyerni a vonatkozó adatokat;

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – 2 pont
2003/98/EK irányelv 
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A (4) bekezdés végén a szöveg a 
következő szövegrésszel egészül ki:

2. A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

Jogorvoslati lehetőség többek között a 
közszféra információinak további 
felhasználása tekintetében különös 
szabályozási hatáskörrel felruházott és az 
érintett közigazgatási szervre nézve
kötelező határozatot hozni képes
független hatóság általi felülvizsgálat is.”

'(4) A további felhasználásról szóló 
határozatnak utalást kell tartalmaznia a 
jogorvoslati lehetőségekre, amelyeket a 
kérelmező a határozat megtámadása 
érdekében igénybe vehet. Jogorvoslati 
lehetőség többek között a közszféra 
dokumentumainak további felhasználása 
tekintetében a panaszok kivizsgálására 
jogosult pártatlan felülvizsgálati szerv –
amelynek határozatait az érintett 
közigazgatási szervnek kötelező erejűnek 
kell tekintenie –, például a nemzeti 
versenyhatóság, a dokumentumokhoz való 
hozzáférésért felelős nemzeti hatóság vagy 
a nemzeti igazságügyi hatóság általi 
felülvizsgálat is.”

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv 
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) Kivételes esetekben, különösen 
amikor a közigazgatási szervek a rájuk 
bízott közfeladatok végzése során 
felmerülő működési költségeik jelentős 
részét a birtokukban lévő szellemi 
tulajdonjogok kiaknázásával fedezik, 
amennyiben azt a közérdek úgy kívánja, a 
közigazgatási szervek objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján, 
valamint a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett független hatóság jóváhagyásától 
függően engedélyt kaphatnak arra, hogy a 
dokumentumok további felhasználásáért –
e cikk (3) és (4) bekezdésének sérelme 
nélkül – a határköltségeket meghaladó 
díjat számítsanak fel.”

„(2) Ha a közigazgatási szervek a rájuk 
bízott közfeladatok– vagy a közfeladataik 
körébe eső, e feladatok jelentős részét 
képező bármely egyedi tevékenységük –
végzése során felmerülő működési 
költségeik jelentős részének fedezésére a 
birtokukban lévő szellemi tulajdonjogok 
kiaknázásával képeznek bevételt, a 
közigazgatási szervek engedélyt kaphatnak 
arra, hogy a dokumentumok további 
felhasználásáért a határköltségeket 
meghaladó díjat számítsanak fel.”
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Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 pont
2003/98/EK irányelv 
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

'(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól 
eltérve a könyvtárak (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), a múzeumok és a
levéltárak a birtokukban lévő 
dokumentumok további felhasználásáért a 
határköltségeket meghaladó díjakat 
számolhatnak fel.”

'(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérve 
a könyvtárak (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), a múzeumok, levéltárak 
és az előbbiekhez hasonló célokat szolgáló 
közigazgatási szervek objektív, átlátható és 
ellenőrizhető kritériumok alapján, 
valamint a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett hatóság jóváhagyásától függően a 
birtokukban lévő dokumentumok további 
felhasználásáért a határköltségeket 
meghaladó díjakat számolhatnak fel.”

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2003/98/EK irányelv
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
felhasználókat a további felhasználásra 
rendelkezésre álló dokumentumok nyelvek 
közötti keresésében olyan gyakorlati 
megoldások segítsék, mint a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg online módon és 
számítógéppel olvasható formátumban 
elérhető jegyzékek, illetve a decentralizált 
jegyzékekkel összekapcsolt internetes 
portálok.

A tagállamok olyan, a felhasználókat a 
további felhasználásra rendelkezésre álló 
dokumentumok nyelvek közötti 
keresésében segítő gyakorlati 
megoldásokat fogadnak el, mint a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg online módon, 
számítógéppel olvasható és 
technológiailag semleges formátumban 
elérhető jegyzékek, illetve a decentralizált 
jegyzékekkel összekapcsolt internetes 
portálok.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
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2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 11. cikk („Kizárólagosságot biztosító 
megállapodások tilalma”) a (3) bekezdés 
végén a szöveg a következő mondattal 
egészül ki:

10. A 11. cikk („Kizárólagosságot biztosító 
megállapodások tilalma”) a 
következőképpen módosul: 

(1) A cikk következő bekezdéssel egészül
ki:
„(2a) A 1. cikkben foglaltaktól eltérve, 
amennyiben egy közérdekű szolgáltatás 
nyújtásához – például a digitalizáláshoz –
kizárólagos jog szükséges, ilyen 
kizárólagos jog biztosítása indokának 
jogosságát rendszeresen, de legalább 
három évente felül kell vizsgálni. Az ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük, és azokat nyilvánosságra kell 
hozni. A kulturális erőforrások 
digitalizálásához szükséges kedvezményes 
kereskedelmi célú hasznosításra 
vonatkozó kizárólagos jog fennállása 
esetén a közigazgatási szerv a 
megállapodás részeként megkapja a 
digitalizált kulturális erőforrások egy 
példányát.”

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – 1 a pont (új)
2003/98/EK irányelv 
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A (3) bekezdés végén a szöveg a 
következő mondattal egészül ki:

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 

„A levéltárakat, múzeumokat és 
könyvtárakat (beleértve az egyetemi 
könyvtárakat is) érintő megállapodások 
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legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.”

azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [10 
évvel az irányelv hatálybalépése után] 
szűnnek meg.”



AD\915465HU.doc 15/15 PE494.520v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK 
irányelv módosítása

Hivatkozások COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

ITRE
15.12.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

JURI
15.12.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Marielle Gallo
19.12.2011

Vizsgálat a bizottságban 9.7.2012 18.9.2012

Az elfogadás dátuma 11.10.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

20
2
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn 
Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Piotr Borys, Eva Lichtenberger, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella


