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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelvre irányuló javaslat paradigmaváltást vezet be a digitális korszakban a nyilvános 
adatokhoz való „nyilvános hozzáférés”politikája terén. Abból az alapvetésből indul ki, hogy a 
közvélemény jogosult hozzáférni azon adatokhoz, amelyeket az állam nevében adóztatás útján 
gyűjtenek össze. 

Az előadó üdvözli azon lépéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy a kulturális információkhoz 
tartós, nyílt hozzáférést segítsenek elő, és támogatja azon erőfeszítéseket, amelyek 
felgyorsítják az európai kulturális örökség vívmányainak digitalizálását. Az előadó továbbá 
ennek kapcsán tisztában van a nyilvános adatok gazdasági és társadalmi, valamint azok 
digitális hozzáférhetősége jelentőségével.

A kulturális vívmányok digitalizálása az európai kultúrörökséget valamennyi polgár számára 
könnyebben hozzáférhetővé teszi. Az előadó ezért üdvözli az alkalmazási kör könyvtárakra 
(köztük az egyetemi könyvtárakra), múzeumokra és levéltárakra történő kiterjesztését. A 
közszféra információi hatalmas gazdasági, társadalmi és innovációs potenciállal bírnak. 
Várható, hogy különösen a gazdaság kreatív és kulturális ágazatai fognak profitálni az 
alkalmazási kör kiterjesztéséből. 

A kínálkozó lehetőségek optimális kihasználása érdekében az előadó azon a véleményen van, 
hogy bizonyos pontok esetében szükség van javításokra, mivel az irányelvre irányuló 
javaslatnak hátrányos hatásai lehetnek az állami (kulturális) területen a pénzügyi helyzetre és 
a digitalizálásra irányuló erőfeszítésekre. Döntéshozó szervek a közszférában:  

 Döntéshozó szervek a közszférában: A nemzeti (vagy helyi) döntéshozók számára 
továbbra is meg kell adni a lehetőséget, hogy információik használatát maguk 
határozzák meg, és hogy azon költségeik nagy részét fedezzék, amelyek közfeladataik 
teljesítése révén keletkeztek. Az előadó azon a véleményen van, hogy továbbiakban is 
lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyos dokumentumokat kizárjanak a további 
felhasználásból, például mivel sok nyers adat esetében ellenőrizetlen a nyilvántartás 
állapota, hiszen az csak további feldolgozási lépéseket követően alkalmas további 
felhasználásra. Az előadó azon a véleményen van, hogy továbbiakban is lehetőséget 
kell biztosítani, hogy bizonyos dokumentumokat kizárjanak a további felhasználásból, 
például mivel sok nyers adat esetében ellenőrizetlen a nyilvántartás állapota, hiszen az 
csak további feldolgozási lépéseket követően alkalmas további felhasználásra.

 Átjárhatóság: Az előadó osztja a Bizottság nézetét, miszerint kizárólag a már 
digitális formában rendelkezésre álló adatokat és metaadatokat a jelenlegi 
fájlformátumokban technológiailag semleges módon, számítógéppel olvasható 
formátumokban kell rendelkezésre bocsátani az adatok átjárhatóságának biztosítása 
érdekében. 

 Független hatóság létrehozása és fordított bizonyítási teher: Szembe megy a 
tagállamok bürokrácia leépítésre és államháztartási konszolidációra irányuló 
erőfeszítéseivel az a követelés, hogy hozzanak létre egy különleges szabályozási 
hatáskörökkel bíró független hatóságot. A közigazgatásnak a jelentési kötelezettségek, 
valamint a díjkövetelések betartása vonatkozásában megforduló bizonyítási teher 
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következtében aránytalanul kellene növelnie kiadásait. Az előadó javasolja, hogy 
maradjon tagállami hatáskörben annak megállapítása, hogy melyik nemzeti hatóságra 
ruházzák az irányelv megfelelő átültetésének felügyeletét. A kérelmező számára 
eredménytelen kifogási eljárás esetén továbbra is nyitva áll a jogorvoslat. 

 Díjak és díjmeghatározási alapelvek: Az előadó megfontolás tárgyává teszi, hogy a 
közjogi jogállású és állami fenntartású könyvtárak (köztük az egyetemi könyvtárak), 
múzeumok és levéltárak eltérő mértékben ugyan, de gyakran maguk kényszerülnek 
finanszírozni saját működésüket. Emellett rendkívül magasak a digitális adatok hosszú 
távú archiválásának folyó költségei. Ezért az irányelvnek megfelelő díjmeghatározási 
alapelveket kell bevezetnie, amelyek lehetővé teszik, hogy az információk 
továbbfelhasználásakor költségfedező illetékek kerüljenek kivetésre azon kiadás 
feltüntetésére, amely az adatok továbbítása során ezen felül keletkezik.  Egyébként e 
területen félő, hogy hátrányos hatások érik a közszférában információinak minőségét 
és a beruházási képességet. Ezen kívül végeredményben a kereskedelmi célú 
digitalizálás tisztán az állami intézmények költségére történne azzal, hogy negatív 
hatások jelentkeznének a digitalizálásra irányuló tervezet esetében. 

 Kizárólagosságot biztosító megállapodások: A kulturális vívmányok kihasználása, 
digitalizálása és megjelenítése szempontjából számos együttműködés létezik a 
könyvtárak (köztük az egyetemi könyvtárak), múzeumok és levéltárak, illetve azok 
magánpartnerei között, amelyeknél a közigazgatási szervek kizárólagos hozzáférési és 
kereskedelmi értékesítési jogokat adnak az együttműködésben részt vevő 
partnereknek. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek az állami-magán partnerségek 
lehetővé teszik a kulturális vívmányok ésszerű felhasználását és hatékony 
kihasználását. Egy közérdekű projekt megvalósításához kizárólagossági jogok 
megadása szükséges azon tömeges digitalizálási tervek esetében, amelyeknél a 
magánpartnerek jelentős pénzügyi költséggel szembesülnek. Ezért az előadó azon a 
véleményen van, hogy a kizárólagosságot biztosító megállapodásokat a 2003/98/EK 
irányelvvel ne zárják ki, hanem inkább hét évre korlátozzák.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közszféra információinak magán-
vagy kereskedelmi célból, minimális jogi, 

(2) A közszféra információinak magán-
vagy kereskedelmi célból, minimális jogi, 
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technikai vagy pénzügyi megszorításokkal 
vagy anélkül biztosított széles körű 
elérhetőségét és további felhasználását 
ösztönző nyitott adatpolitikák fontos 
szerepet játszhatnak az ilyen információk 
újszerű kombinációin és felhasználásán 
alapuló új szolgáltatások fejlődésének 
előmozdításában. Ez azonban uniós szinten 
egyenlő feltételeket követel meg a 
tekintetben, hogy a dokumentumok további 
felhasználását engedélyezik-e, amit nem 
lehet az érintett tagállamok vagy az 
illetékes közigazgatási szervek eltérő 
szabályaira és gyakorlatára hagyatkozva 
megvalósítani.

technikai vagy pénzügyi megszorításokkal 
vagy anélkül biztosított széles körű 
elérhetőségét és további felhasználását 
ösztönző nyitott adatpolitikák, és amelyek 
– az alapvető jogokat mindig tiszteletben 
tartva – nem pusztán a gazdasági 
szereplők számára, hanem a polgárok 
számára is elősegítik az 
információáramlást, valamint az Unión 
belül a személyek szabad mozgását, fontos 
szerepet játszhatnak az ilyen információk 
újszerű kombinációin és felhasználásán 
alapuló új szolgáltatások fejlődésének 
előmozdításában. Ez azonban uniós szinten 
egyenlő feltételeket követel meg a 
tekintetben, hogy a dokumentumok további 
felhasználását engedélyezik-e, amit nem 
lehet az érintett tagállamok vagy az 
illetékes közigazgatási szervek eltérő 
szabályaira és gyakorlatára hagyatkozva 
megvalósítani.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2003/98/EK irányelv nem teszi 
kötelezővé a dokumentumok további 
felhasználásának engedélyezését. A 
további felhasználás engedélyezéséről 
továbbra is a tagállamok vagy az érintett 
közigazgatási szervek döntenek. Eközben 
az irányelv a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
szabályokra épít. Néhány tagállam 
kifejezetten összekapcsolja a további 
felhasználásra való jogosultságot a 
hozzáférési jogosultsággal oly módon, 
hogy valamennyi nyilvánosan 
hozzáférhető dokumentum egyben 
újrafelhasználható is. Más tagállamokban 
a két szabályozás kapcsolata kevésbé 
egyértelmű, ami jogbizonytalanság 

(6) A 2003/98/EK irányelv nem teszi 
kötelezővé a tagállamok számára, hogy 
engedélyezzék a közszféra 
dokumentumaihoz való hozzáférést és 
azok további felhasználását. A további 
felhasználás engedélyezéséről továbbra is a 
tagállamok vagy az érintett közigazgatási 
szervek döntenek. Az irányelv pusztán 
azokat a feltételeket egységesíti, amelyek 
alapján dokumentumokat további 
felhasználásra rendelkezésre bocsátanak.
Eközben az irányelv a dokumentumokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó nemzeti 
szabályokra épít. Néhány tagállam 
kifejezetten összekapcsolja a további 
felhasználásra való jogosultságot a 
hozzáférési jogosultsággal, míg más 
tagállamok törvényileg kettéválasztják a 
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forrása is lehet. további felhasználásra vonatkozó igényt 
és az információkhoz való hozzáférésről 
szóló nemzeti rendelkezéseket, illetve az 
információs szabadságról szóló 
rendelkezéseket.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (6a) A közszféra dokumentumaihoz való 
hozzáférésre vonatkozó tagállami 
szabályozások átláthatóságon és 
információs szabadságon alapulnak. 
Bizonyos esetekben ezt a jogot azonban 
korlátozzák, például azokra, akiknek 
különös érdekük fűződik e 
dokumentumokhoz, vagy olyan esetekben, 
amikor a dokumentumok olyan bizalmas 
információkat tartalmaznak, amelyek 
például a nemzet- vagy állambiztonságot 
érintik.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 2003/98/EK irányelv nem alapoz 
meg tagállami kötelezettséget a 
rendelkezésre álló analóg anyag 
digitalizálására vagy arra, hogy azt
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvashatóságra alkalmassá tegyék. A 
közigazgatási szervek maguk dönthetnek, 
mely adatokat mikor és milyen feltételek 
mellett digitalizálják.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (6c) A 2003/98/EK irányelv olyan 
dokumentumokra vonatkozik, amelyek 
rendelkezésre bocsátása az érintett 
közigazgatási szerveknek a törvények vagy 
az adott tagállam más kötelező erejű 
rendelkezései által meghatározott 
közfeladatai közé tartozik. E 
közfeladatnak minden szervre általában 
vagy pedig eseti alapon 
meghatározhatónak kell lennie. 

Módosítás 6

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 

(7) A 2003/98/EK irányelv korlátozza a 
dokumentumok szerzőinek szellemi 
tulajdonjogát. Ezért 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 
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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.

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 7

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szellemi tulajdonjogok által már 
nem védett és ennek megfelelően 
nyilvánosan hozzáférhető dokumentumok 
a könyvtári, levéltári és múzeumi 
gyűjtemények igen fontos részét képezik, 
és elsőbbséget kell élvezniük a 
digitalizálási kampányokban; gondot kell 
tehát fordítani arra, hogy a digitalizálás 
ne vezessen jogállásuk megváltozásához. 
Garantálni kell ezen adatok 
hozzáférhetőségét és további 
felhasználását a kultúrához, az 
információhoz és az oktatáshoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos alapvető jog 
tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kulturális javak felkutatása, 
digitalizálása és bemutatása fontos 
kihívás, és biztosítja, hogy mindenki 
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hozzáférjen a kultúrához, az 
információhoz és az oktatáshoz. Ezért 
fontos a kulturális javak olyan megfontolt 
használata, amely megkönnyíti a polgárok 
hozzáférését a kulturális örökséghez, 
tudomásul véve ugyanakkor, hogy a 
kulturális javak nem gazdasági javak, és 
védeni kell őket a túlzott elüzletiesedéstől. 
Az ezen irányelv tárgyát képező kulturális 
intézeteket a hatóságoknak a digitalizálást 
és az adatok terjesztését támogató állami 
forrásokkal kell segíteniük. 

Módosítás 9

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, ösztönözve a 
történelmi helyszínek virtuális 
megjelenítését az ilyen jellegű 
információkhoz való hozzáférés 
megkönnyítése érdekében. Az irányelv 
nem vonatkozik kutatóintézetekre és 
oktatási intézményekre, sem egyéb 
kulturális intézményekre, például az 
operaházakra, a balett-társulatokra és a 
színházakra, sem az ezen intézmények 
részét képező levéltárakra.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Mivel a könyvtárak (köztük az 
egyetemi könyvtárak), múzeumok és 
levéltárak által őrzött dokumentumok 
további felhasználása jelentős társadalmi-
gazdasági potenciált rejt a kulturális és 
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kreatív iparágak számára, valamint az 
Europeana gyűjteményének növelése 
révén a társadalom számára, az európai 
kulturális gyűjtemények jelenleg zajló 
digitalizálását támogatni kell.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A levéltári dokumentumokban 
található bizonyos személyes adatokat, 
amelyekre alkalmazandó a 
megkülönböztetés bármely formájának 
tilalma, ki kell venni a 2003/98/EK 
irányelv hatálya alól, vagy ha a hatályos 
jogszabály kötelezővé teszi közzétételüket, 
anonimizálni kell, illetve az egyénekkel 
kapcsolatos adatokat még felhasználásuk 
előtt ki kell takarni.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A kulturális vívmányok fejlesztése, 
digitalizálása és megjelenítése 
szempontjából számos együttműködés 
létezik a könyvtárak (köztük az egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak, 
illetve azok magánpartnerei között, 
amelyeknél a közigazgatási szervek 
kizárólagos hozzáférési és kereskedelmi 
értékesítési jogokat adnak az 
együttműködésben részt vevő 
partnereknek. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy ezek az állami-magán partnerségek 
lehetővé tehetik a kulturális vívmányok 
ésszerű felhasználását és hatékony 
kihasználását, ugyanakkor pedig 
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meggyorsíthatják a kulturális örökség 
kihasználását a polgárok számára. Ezért a 
2003/98/EK irányelvvel nem kellene 
kizárni a kizárólagosságot biztosító 
megállapodásokat. Ezzel szemben 
lehetővé kellene tenni, hogy a kulturális 
intézmények az átláthatóság és 
diszkrimináció tilalma alapelveinek 
betartása mellett maguk keressenek 
partnereket, akikkel együtt szeretnének 
működni. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10d) A 2003/98/EK rendelet hatálya nem 
terjedhet ki az oktatási intézményeknél és 
a kutatóintézeteknél tárolt adatokra.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
10 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

   (10e) Az állami rádiócsatornára továbbra 
sem szabad kiterjeszteni a 2003/98/EK 
irányelv hatályát.

Módosítás 15

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 

(11) A további felhasználás megkönnyítése 
érdekében a közigazgatási szerveknek – ha 
ez lehetséges és ésszerű – a 
dokumentumokat a hozzájuk tartozó 
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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.

metaadatokkal együtt, technológiától 
függetlenül 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.

Módosítás 16

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 
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.

(12) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a díjnak elvben a 
dokumentumok feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának 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 
költségeik jelentős részét a birtokukban 
lévő szellemi tulajdonjogok kiaknázásával 
fedezik. 
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

(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 
különösen magánszemélyek esetében az 
adatvédelem tekintetében 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 
tagállamok kötelezettsége, hogy a 
felügyelet feladatát átruházzák a 
megfelelő nemzeti hatóságra. 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.

Indokolás

Szembe megy a tagállamok bürokrácia leépítésre és államháztartási konszolidációra irányuló 
erőfeszítéseivel, ha létrehoznak egy különleges szabályozási hatáskörökkel bíró független 
hatóságot, és az feleslegesen avatkozik bele a tagállamok döntési jogkörébe.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Mivel az irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen a közszféra dokumentumain 
alapuló, az Unióban mindenhol 
hozzáférhető információs termékek és 
szolgáltatások létrehozását, a közszféra 
dokumentumainak magánvállalkozások 

(15) Mivel az irányelv célkitűzéseit –
nevezetesen a közszféra dokumentumain 
alapuló, az Unióban mindenhol 
hozzáférhető információs termékek és 
szolgáltatások létrehozását, a közszféra 
dokumentumainak egyrészt 
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által hozzáadott értékkel rendelkező 
információs termékek és szolgáltatások 
létrehozásához történő, határokon átnyúló 
eredményes használatának biztosítását, 
valamint az Unió piacán a verseny 
torzulásának korlátozását – a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért a javasolt fellépés egyértelmű 
páneurópai hatálya miatt azok jobban 
megvalósíthatók uniós szinten, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban. Az ugyanebben a cikkben 
meghatározott arányosság elvével 
összhangban az irányelv nem lép túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéken.

magánvállalkozások által hozzáadott 
értékkel rendelkező információs termékek 
és szolgáltatások létrehozásához történő, 
másrészt a polgárok által az információ 
szabad áramlása és a kommunikáció 
megkönnyítése érdekében való, határokon 
átnyúló eredményes használatának 
biztosítását – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ezért a 
javasolt fellépés egyértelmű páneurópai 
hatálya miatt azok jobban megvalósíthatók 
uniós szinten, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban. Az 
ugyanebben a cikkben meghatározott 
arányosság elvével összhangban az 
irányelv nem lép túl a célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéken.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
való konzultáció alapján – iránymutatással
támogatnia kell a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében.

(18) A Bizottságnak – az érdekelt felekkel 
való konzultáció alapján – javaslatokkal és 
iránymutatások kidolgozásával támogatnia 
kell a tagállamokat az irányelv 
következetes végrehajtásában, különösen a 
díjszabás és a költségszámítás, az ajánlott 
engedélyezési feltételek és a formátumok 
tekintetében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „számítógéppel olvasható”: egy (6) „számítógéppel olvasható”: egy 
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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.”

digitális dokumentum azon tulajdonsága, 
amely által a benne szereplő egyedi, 
érdeklődésre számot tartó adatok – a 
dokumentum strukturáltságának 
köszönhetően – szoftveres alkalmazásokkal 
technológiailag semleges módon 
azonosíthatók.”

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont 
2003/98/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 
tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikk 
szerinti dokumentumok kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor.

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szervek az 1. cikk szerinti 
dokumentumok kereskedelmi vagy nem 
kereskedelmi célú további felhasználására 
a III. és IV. fejezetben meghatározott 
feltételek szerint kerül sor, feltéve, ha 
olyan dokumentumokról van szó, amelyek 
a tagállamokban fennálló, a közszférára 
vonatkozó hozzáférési szabályok szerint 
hozzáférhetők. Ezek a dokumentumok a 
lehető legteljesebb mértékben 
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvasható formában kerülnek terjesztésre.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont 
2003/98/EK irányelv
3 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A könyvtár (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), múzeum vagy levéltár 
tulajdonát képező dokumentumok esetében 
a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a dokumentumok további felhasználása 

(2) A könyvtár (ideértve az egyetemi 
könyvtárakat is), múzeum vagy levéltár 
tulajdonát képező dokumentumok esetében 
a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
a dokumentumok további felhasználása 
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engedélyezett, ezeknek a 
dokumentumoknak a kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor.”

engedélyezett, ezeknek a 
dokumentumoknak a kereskedelmi vagy 
nem kereskedelmi célú további 
felhasználására a III. és IV. fejezetben 
meghatározott feltételek szerint kerül sor, 
feltéve, ha olyan dokumentumokról van 
szó, amelyek a tagállamokban fennálló, a 
közszférára vonatkozó hozzáférési 
szabályok szerint hozzáférhetők. Ezek a 
dokumentumok a lehető legteljesebb 
mértékben technológiailag semleges, 
számítógéppel olvasható formában 
kerülnek terjesztésre.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – 2 bekezdés
2003/98/EK irányelv
4 cikk – 4 bekezdés

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. „Az elutasító határozatnak utalást 
kell tartalmaznia a jogorvoslati 
lehetőségekre, amelyeket kérelmező a 
határozat megtámadása érdekében 
igénybe vehet.  Jogorvoslati lehetőség 
többek között a tagállamok egyik hatósága 
általi felülvizsgálatra való hivatkozás is.”

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2003/98/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az (1) bekezdésben az „elektronikus 
eszközökön keresztül” kifejezés helyébe a 
„számítógéppel olvasható formátumban és 
a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt” 

1. Az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
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kifejezés lép.

„1. A közigazgatási szervek 
dokumentumaikat a meglévő 
formátumokban és nyelveken, és 
amennyiben lehetséges, és ésszerű, 
technológiailag semleges, számítógéppel 
olvasható formátumban és a hozzájuk 
tartozó metaadatokkal együtt. Ez nem 
jelent kötelezettséget a közigazgatási 
szerv számára dokumentumok újbóli 
előállítására, digitalizálására, 
technológiailag semlegesen 
számítógéppel olvashatóvá tételére vagy 
a kérelemnek megfelelő kiigazítására, 
illetve dokumentumokból való kivonatok 
készítésére, amennyiben ez aránytalan, 
egy egyszerű műveleten túlmutató 
erőfeszítést jelentene.”

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a közigazgatási szerv 
által kivetett díj teljes összege a 
dokumentumok feldolgozásának és 
terjesztésének határköltségeire 
korlátozódik.”

(1) Azokban az esetekben, amikor a 
dokumentumok további felhasználására 
díjat számolnak fel, a közigazgatási szerv 
által kivetett díj teljes összege a 
dokumentumok feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
terjesztésének határköltségeire 
korlátozódik.”

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 bekezdés
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés 
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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) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a 
következőkre: 

a) olyan kivételes esetek, amikor a 
közigazgatási szervek arra kényszerülnek, 
hogy nyereséget termeljenek azon 
költségeik nagy részének fedezésére, 
amelyek közfeladataik ellátása során 
merültek fel;
b) könyvtárak (köztük az egyetemi 
könyvtárak), múzeumok és levéltárak.

Indokolás

Ipari és kereskedelmi további felhasználás esetén a közigazgatási szerveknek lehetővé kellene 
tenni, hogy költségfedező díjakat vessenek ki azon költségek áthárítására, amelyek az adatok 
továbbítása során keletkeznek, valamint a közszféra információinak minőségére és a 
beruházási képességre gyakorolt hátrányos hatások elkerülése érdekében. A könyvtáraknak 
(köztük az egyetemi könyvtáraknak), múzeumoknak és levéltáraknak részben maguk kell 
finanszírozniuk működésüket. Ezen bevételek kiesése esetén a tagállamok kulturális 
költségvetésében magas hiány keletkezne. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 1 bekezdés 
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 3 bekezdés
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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.”

törölve

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 2 bekezdés
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 6. cikk szövege az (4) bekezdésre 
változik.

(2) A 6. cikk jelenlegi szövege a (4) 
bekezdésre változik, és a következőképpen 
módosul:

„4. Azokban az esetekben, amikor (2) 
bekezdésnek megfelelően díjat 
számolnak fel, a teljes összeget objektív, 
átlátható és változtatható kritériumok 
alapján kell meghatározni, és a 
dokumentumok rendelkezésre 
bocsátásából és további 
felhasználásának engedélyezéséből eredő 
teljes bevétel a szervekre és 
intézményekre háruló közfeladatok 
elvégzésének megfelelő megtérüléssel 
együtt sem haladhatja meg a 
dokumentumok gyűjtésének, 
előállításának, feldolgozásának, 
rendelkezésre bocsátásának és 
terjesztésének költségét. A kizárólag 
kereskedelmi célú projektek esetében a 
díjakból származó bevételt objektív és 
átlátható, a közérdeket nem sértő 
kritériumok alapján kell befektetni. Az (1) 
és (2) bekezdés szerinti díjaknak a 
vonatkozó elszámolási időszakban 
költségorientáltnak kell lenniük, és 
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azokat az érintett közigazgatási szervre 
vonatkozó számviteli elvekkel 
összhangban kell kiszámítani.”

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 2 a bekezdés (új)
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A következő bekezdéssel egészül ki:
„4a. A tagállamok kötelezettsége egy 
olyan hatóság megnevezése, amely 
alkalmas arra, hogy szakszerűen 
felülvizsgálja a (4) bekezdésben felsorolt 
díjszámítási kritériumok betartását.”

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – 3 bekezdés
2003/98/EK irányelv
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:

„A további használatért díjat felszámoló 
közigazgatási szervet terhelik azok a 
költségek, amelyek a díjak e cikknek való 
megfelelésének bizonyításához 
szükségesek.”

törölve
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
2003/98/EK irányelv
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 7. cikkben („Átláthatóság”) a „az 
atipikus esetekre vonatkozó díjak 
számításánál” szövegrész előtt a 
„határköltségeket meghaladó vagy” 
szövegrészt kell beilleszteni.

(7) A 7. cikk („Átláthatóság”) harmadik 
mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az érintett közigazgatási szervnek azt is 
meg kell jelölnie, hogy mely tényezőket 
veszi figyelembe a 6. cikk szerinti díjak 
számításánál.”

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont – 1 bekezdés
2003/98/EK irányelv
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A közigazgatási szervek engedélyezhetik 
a dokumentumok feltételekhez nem kötött, 
további felhasználását, vagy indokolt 
esetben felhasználási szerződések útján –
például a forrás megjelölésére vonatkozó 
– feltételeket támaszthatnak. E feltételek 
nem korlátozhatják szükségtelenül a 
további felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.”

A közigazgatási szervek engedélyezhetik a 
dokumentumok feltételekhez nem kötött, 
további felhasználását, vagy indokolt 
esetben releváns kérdéseket érintő
felhasználási szerződések útján feltételeket 
támaszthatnak E feltételek nem 
korlátozhatják szükségtelenül a további 
felhasználás lehetőségeit és nem 
szolgálhatnak a verseny korlátozására.”

Módosítás 33

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



PE487.928v03-00 22/25 AD\912049HU.doc

HU

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 gyakorlati 
megoldásokkal állnak elő, amelyek a 
további felhasználásra rendelkezésre álló 
dokumentumok keresését segítik az egész 
Unióban, mint például a fő 
dokumentumokat metaadataikkal együtt 
tartalmazó, lehetőleg technológiailag 
semleges módon, számítógéppel olvasható 
formátumban elérhető jegyzékek, illetve a 
decentralizált jegyzékekkel összekapcsolt 
internetes portálok.

Indokolás

A nyelveken átívelő keresési lehetőségek bevezetése ésszerű és már most is önkéntes alapon 
kínálják felhasználásra. Mindenesetre az állam pénzügyi helyzete szempontjából aránytalanul 
magas költséggel járna egy olyan általános kötelezettség bevezetése, hogy az ilyen 
kereséseket mindig más európai nyelveken is lehetővé tegyék.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új) 
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
‘2. „2. Az (1) bekezdéstől eltérve, ha egy 
közérdekű szolgáltatás nyújtásához 
kizárólagos jog szükséges, ezen 
kizárólagosságot biztosító megállapodás 
érvényességét rendszeresen, de legalább 
négyévente felül kell vizsgálni. Az ennek 
az irányelvnek a hatályba lépését követően 
megkötött, kizárólagosságot biztosító 
megállapodások az átláthatósági alapelv 
követelménye alá tartoznak és az érintett 
közigazgatási szervek teszik közzé őket.”
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Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 b pont (új) 
2003/98/EK irányelv
11 cikk – 2 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 11. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
‘2a. Az (1) bekezdéstől eltérve, ha 
kizárólagos jogot biztosítanak a kulturális 
vívmányok digitalizálásához szükséges 
kereskedelmi értékesítés keretében, a 
kereskedelmi értékesítés időtartama 
legfeljebb 7 év lehet. Ezen időszak alatt a 
kizárólagos jogot nem kell felülvizsgálni. 
Az ennek az irányelvnek a hatályba 
lépését követően megkötött, 
kizárólagosságot biztosító 
megállapodásoknak átláthatónak kell 
lenniük és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.”

Módosítás 36

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

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”) (3) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kulturális intézményeket és egyetemi 
könyvtárakat érintő megállapodások 
azonban a szerződés lejártakor, de 
legkésőbb 20XX. december 31-én [6 évvel 
az irányelv hatálybalépése után] szűnnek 
meg.”

„3. Azok a már létrejött, 
kizárólagosságot biztosító 
megállapodások, amelyek nem felelnek 
meg a (2) bekezdés szerinti kivételnek, a 
szerződés lejártakor, de legkésőbb 2008. 
december 31-én megszűnnek. „A 
könyvtárakat (köztük egyetemi 
könyvtárakat), múzeumokat és 
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levéltárakat érintő és a (2) bekezdés vagy a 
(2a) bekezdés szerinti kivételnek nem 
minősülő ilyen megállapodások a 
szerződés lejártakor, de legkésőbb 20XX. 
december 31-én [6 évvel az irányelv 
hatálybalépése után] szűnnek meg.”

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont – bevezető rész
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a 
„2008. július 1.” dátum helyébe a [3 évvel 
az átültetés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

(12) A 13. cikkben („Felülvizsgálat”) a 
„2008. július 1.” dátum helyébe a [5 évvel 
a hatályba lépés napját követően] lép, és a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont 
2003/98/EK irányelv
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok évente jelentés nyújtanak be 
a Bizottságnak a közszféra információi 
további felhasználásának mértékéről, az 
információk hozzáférhetővé tételének 
feltételeiről és a 4. cikk (4) bekezdésében 
említett független hatóság munkájáról.”

(2a) „A tagállamok kétévente jelentés 
nyújtanak be a Bizottságnak a közszféra 
információi további felhasználásának 
mértékéről, az információk hozzáférhetővé 
tételének feltételeiről és a 4. cikk (4) 
bekezdésében említett független hatóság 
munkájáról.”

Indokolás

Az éves jelentési kötelezettség alkalmazása nem egyértelmű, mivel nem várhatók változások 
egy éven belül a jelentésköteles tartalomban, a közigazgatási szervnek pedig az aránytalan 
többletköltséget okozna.
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