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cyfrowej w formie przyjętej na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności w dniu 23 listopada 2007 r. 
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KONKLUZJE RADY

W SPRAWIE INFORMACJI NAUKOWYCH W ERZE CYFROWEJ:

DOSTĘP, ROZPOWSZECHNIANIE I OCHRONA

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYPOMINAJĄC:

- zalecenie Komisji z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie 

dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (Dz.U. L 236 z 2006 r., 

s. 28) i odnośne konkluzje Rady z 13 listopada 2006 r. (Dz.U. C 297 z 2006 r., s. 1);

- komunikat Komisji z 14 lutego 2007 r. w sprawie informacji naukowej w epoce cyfrowej:

dostęp, rozpowszechnianie i konserwacja COM(2007)56;

- zieloną księgę Komisji z 4 kwietnia 2007 r. pt. „Europejska przestrzeń badawcza: nowe 

perspektywy” COM(2007)161;

- zasady i wytyczne OECD dotyczące dostępu do danych badawczych będących rezultatem 

badań finansowanych ze środków publicznych, zatwierdzone przez wszystkie państwa OECD 

w 2007 roku.

BIORĄC POD UWAGĘ, że:

- dostęp do informacji naukowych – publikacji i danych – i ich rozpowszechnianie mają 

kluczowe znaczenie dla rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej i mogą przyczynić się do 

zwiększania innowacyjności;

- Internet dostarcza nieznanych wcześniej możliwości rozpowszechniania wyników badań 

naukowych, ich wymiany i korzystania z nich;
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- technologie informacyjne i komunikacyjne zrewolucjonizowały sposób, w jaki naukowcy 

komunikują się, prowadzą badania i udostępniają wiedzę;

- w erze szybkich łączy internetowych i komputerów o wysokiej wydajności dane okazują się 

niezwykle ważnym elementem nowoczesnej nauki;

- systemy, dzięki którym publikuje się informacje naukowe, mają kluczowe znaczenie dla ich 

rozpowszechniania i kontroli ich jakości, w szczególności dokonywanej w formie oceny 

partnerskiej; w związku z tym systemy te mają duży wpływ na politykę finansowania badań 

oraz na zapewnienie wysokiego poziomu badań prowadzonych w Europie;

- uniwersytety, biblioteki, organizacje prowadzące i finansujące badania, wydawnictwa 

naukowe i inne zainteresowane strony w ostatnich latach dokonały znacznych inwestycji 

w technologie informatyczne służące udostępnianiu informacji w Internecie;

- skuteczna i długotrwała ochrona informacji naukowych w formie cyfrowej odgrywa 

pierwszorzędną rolę w obecnym i przyszłym rozwoju badań prowadzonych w Europie;

1) Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE

- komunikat COM(2007)56 w sprawie informacji naukowej w epoce cyfrowej: dostęp, 

rozpowszechnianie i konserwacja; komunikat ten stanowi podstawę dalszych prac na 

szczeblu europejskim w zakresie udostępniania i ochrony informacji naukowych.

2) UZNAJE,

- że do rozpowszechniania informacji naukowych w dużym stopniu przyczyniają się 

uniwersytety, międzynarodowe organizacje badawcze, ośrodki naukowe, biblioteki 

i inne organizacje publiczne, a także wydawnictwa naukowe;
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- że nowe modele rozpowszechniania informacji za pośrednictwem Internetu stały się 

przedmiotem szerokiej debaty, w którą włączyły się wszystkie zainteresowane strony 

i która dotyczy dostępu do informacji naukowych i ich rozpowszechniania, a zwłaszcza 

dostępu do artykułów naukowych podlegających ocenie partnerskiej;

- że w ostatnich latach możliwości bibliotek naukowych, jeżeli chodzi o zapewnianie 

badaczom dostępu do dużego wyboru publikacji, zostały ograniczone na skutek 

ogólnego wzrostu cen czasopism naukowych (w tym publikacji rozpowszechnianych 

elektronicznie);

- że obecne inicjatywy, służące opracowaniu trwałych modeli gwarantujących otwarty 

dostęp do informacji naukowych, mają strategiczne znaczenie dla rozwoju nauki 

w Europie.

3) PODKREŚLA,

- że konieczne jest zapewnienie szybkiego i szerokiego dostępu do wyników badań, które 

są finansowane ze środków publicznych;

- że wprowadzenie skutecznego systemu informacji naukowych, który 

maksymalizowałby społeczno-gospodarczy wpływ inwestycji publicznych w rozwój 

badań i technologii, przyniosłoby duże korzyści państwom członkowskim;

- jak ważne jest nieodpłatne udostępnianie w Internecie wyników badań finansowanych 

ze środków publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności takiego 

udostępniania, np. poprzez udostępnianie wyników takich badań po upływie 

określonego czasu;

- że wiele prób badawczych, źródła ich finansowania i drogi rozpowszechniania ma 

charakter ponadgraniczny;

- jak ważne jest zagwarantowanie lepszego dostępu do nieprzetworzonych danych i zasobów 

przechowywanych w repozytoriach umożliwiającego bieżącą analizę danych i materiałów 

oraz wykorzystywanie ich w innych celach niż przewidziane przez ich autora;



15362/07 zie/KAM/dz 5
DG C II PL

- że nowe formy komunikacji elektronicznej mogą zapewnić otwarty dostęp do danych 

i publikacji naukowych oraz dostarczają jedyną w swoim rodzaju możliwość 

nieograniczonego rozwoju narzędzi służących wyszukiwaniu, analizie i łączeniu 

konkretnych danych; do rozwoju tego może przyczynić się stosowanie jednolitych 

formatów;

- że strategie i praktyki w zakresie dostępu do publikacji naukowych i danych 

badawczych oraz ich ochrony są w państwach członkowskich opracowywane w różnym 

tempie;

- jak ważna jest efektywna współpraca między różnymi podmiotami – w tym agencjami 

finansującymi badania, badaczami, instytucjami badawczymi i wydawnictwami 

naukowymi – w zakresie dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz 

ich rozpowszechniania i ochrony;

4) PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI

- ostatnie sprawozdania, w których wzywa się Komisję do ułatwiania dostępu do 

wyników badań przez nią finansowanych, m.in. sprawozdania sporządzone przez 

Europejskie Naukowe Gremium Doradcze oraz radę naukową Europejskiej Rady 

ds. Badań Naukowych, popierające zapewnianie otwartego dostępu do wyników badań 

finansowanych przez Wspólnotę;

- zamiar Komisji, by wspierać dalsze badania w zakresie systemu publikacji naukowych 

i by przeprowadzić analizę ekonomicznych aspektów ochrony zasobów cyfrowych.
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5) ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,

aby, w pierwszej kolejności i zgodnie z załącznikiem,

- wzmocniły krajowe strategie i struktury służące udostępnianiu, ochronie 

i rozpowszechnianiu informacji naukowych; osiągnąć to można dzięki rozwiązywaniu 

problemów organizacyjnych, prawnych, technicznych i finansowych;

- zwiększyły koordynację między państwami członkowskimi, większymi instytucjami 

badawczymi i podmiotami finansującymi w zakresie strategii i praktyk udostępniania, 

ochrony i rozpowszechniania informacji naukowych;

- zapewniły badaczom i studentom jak najszerszy dostęp do publikacji naukowych, 

zwłaszcza dzięki usprawnianiu procedur zamówień publicznych w odniesieniu do 

informacji naukowych; podejmowane działania mogłyby obejmować wymianę 

informacji na temat tych procedur i zwiększenie przejrzystości warunków umownych 

„prenumeraty wiązanej”, a także zbadanie, w jakim zakresie podmioty finansujące

badania, instytucje badawcze i wydawnictwa naukowe z różnych państw 

członkowskich mogłyby nawiązać współpracę w celu umożliwienia powstawania 

ekonomii skali i racjonalnego wykorzystywania środków publicznych poprzez 

koncentrację popytu;

- zagwarantowały długoterminową ochronę informacji naukowych – w tym publikacji 

i danych – oraz zwróciły należytą uwagę na kwestię informacji naukowych 

w krajowych strategiach ochrony informacji;

6) ZWRACA SIĘ DO KOMISJI,

aby, w pierwszej kolejności i zgodnie z załącznikiem,
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- obserwowała wzorcowe praktyki stosowane w związku z otwartym dostępem do 

europejskich dzieł naukowych, w tym praktyki będące wynikiem eksperymentów 

prowadzonych na dużą skalę przez środowiska naukowe i większe instytucje badawcze, 

a także by zachęcała do opracowywania nowych modeli, które mogłyby ułatwiać dostęp 

do wyników badań naukowych prowadzonych w Europie;

- obserwowała aktualną sytuację publicznych wirtualnych bibliotek naukowych w UE 

i inne bieżące działania podejmowane w całej Europie w zakresie zapewniania 

studentom i badaczom dostępu do informacji naukowych oraz zapewniania ochrony 

zasobów cyfrowych, a także aby obserwowała ramowe przepisy prawne, które mogą 

warunkować dostęp do takich informacji;

- eksperymentowała z zapewnianiem otwartego dostępu do danych i publikacji 

naukowych będących rezultatem projektów finansowanych na mocy ramowych 

programów badawczych UE, co pozwoli ocenić celowość przyjmowania konkretnych 

zobowiązań umownych;

- zachęcała do badań w zakresie ochrony zasobów cyfrowych, do eksperymentowania 

w tej dziedzinie oraz do tworzenia na szeroką skalę infrastruktur, w których gromadzi 

się dane naukowe i które będą miały wartość dodaną wynikającą z ich 

ponadgranicznego, międzyinstytucjonalnego i multidyscyplinarnego charakteru; 

infrastruktury te mają zapewniać otwarty dostęp do informacji naukowych i ich 

ochronę;

- wspierała zwiększanie koordynacji strategii i miała w tym swój wkład, a także by 

przyczyniała się do upowszechniania konstruktywnego dialogu oraz wymiany 

informacji między zainteresowanymi stronami.

____________
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ZAŁĄCZNIK

A. Apel do państw członkowskich o:

1. wzmocnienie krajowych strategii i struktur służących udostępnianiu 

i rozpowszechnianiu informacji naukowych dzięki:

określeniu jasnych strategii rozpowszechniania informacji naukowych i ich 

udostępniania oraz związanych z tym planów finansowych;

2008

promowaniu, w ramach tych strategii, nieodpłatnego udostępniania 

w Internecie wyników badań finansowanych ze środków publicznych, 

biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność zapewnienia opłacalności 

takiego rozwiązania, np. poprzez udostępnianie wyników takich badań po 

upływie określonego czasu

2008 i lata 

kolejne

przeprowadzaniu regularnej oceny okoliczności wpływających na dostęp 

do informacji naukowych, obejmującej:

- [sposób, w jaki badacze chronią swoje prawa autorskie do artykułów 

naukowych;]

- poziom inwestycji w dziedzinie rozpowszechniania informacji 

naukowych, w porównaniu do całkowitej wysokości inwestycji 

w badania;

- wykorzystanie – w celu ułatwienia dostępu do informacji naukowych –

mechanizmów finansowych, takich jak zwracanie bibliotekom podatku 

VAT za prenumeratę czasopism w postaci cyfrowej;

2008

zadbaniu o trwałość i interoperacyjność repozytoriów informacji 

naukowych;

2010

włączeniu najważniejszych zainteresowanych stron do wspólnej debaty 

dotyczącej informacji naukowych (naukowcy, podmioty finansujące 

badania, biblioteki, wydawnictwa naukowe)

2008
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2. zwiększenie koordynacji między państwami członkowskimi w zakresie strategii 

i praktyk udostępniania i rozpowszechniania informacji naukowych dzięki:

zbadaniu, czy krajowe podmioty finansujące badania mają możliwość określenia 

wspólnych podstawowych zasad otwartego dostępu;

2008

zwiększeniu przejrzystości warunków umownych „prenumeraty wiązanej” 

finansowanej ze środków publicznych oraz ocenie, czy możliwe jest 

powstawanie ekonomii skali poprzez koncentrację popytu;

2008

wspólnym działaniom na rzecz interoperacyjności krajowych repozytoriów 

informacji naukowych, co pozwoli ułatwić dostęp i zwiększyć możliwości 

wyszukiwania informacji naukowych poza granicami własnego kraju;

2009

uczestnictwu w skutecznym przeglądzie postępów poczynionych na szczeblu 

europejskim; informowaniu Komisji o rezultatach i doświadczeniach uzyskanych

podczas wykorzystywania alternatywnych modeli rozpowszechniania informacji 

naukowych.

2008

3. zapewnienie długoterminowej ochrony informacji naukowych – w tym publikacji 

i danych – i zwrócenie należytej uwagi na kwestię informacji naukowych 

w krajowych strategiach ochrony dzięki:

wypracowaniu ustrukturyzowanego podejścia do kwestii długoterminowej 

ochrony informacji naukowych i uwzględnieniu go w krajowych planach 

dotyczących ochrony zasobów cyfrowych, sporządzonych zgodnie z zaleceniem 

Komisji z 24 sierpnia 2006 r. i konkluzjami Rady z 13 listopada 2006 r. 

w sprawie udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie 

ochrony zasobów cyfrowych;

Połowa 

2008

uwzględnieniu podczas określania ram prawnych (także dotyczących systemu 

egzemplarza obowiązkowego) specyficznych cech informacji naukowych lub 

praktycznego sposobu ochrony zasobów cyfrowych.

2009
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B. Apel do Komisji o realizację środków przewidzianych w komunikacie w sprawie informacji 

naukowej w epoce cyfrowej: dostęp, rozpowszechnianie i konserwacja, a w szczególności o:

1. eksperymentowanie z zapewnianiem otwartego dostępu do publikacji naukowych 

będących rezultatem projektów finansowanych na mocy ramowych programów 

badawczych UE dzięki:

określeniu i wykonaniu konkretnych eksperymentów dotyczących otwartego 

dostępu – polegających m.in. na udostępnianiu wyników badań naukowych 

po upływie określonego czasu – do publikacji naukowych będących rezultatem 

badań finansowanych przez Wspólnotę.

2008 i lata 

kolejne

2. wspieranie eksperymentów i infrastruktur, które będą miały wartość dodaną 

wynikającą z ich ponadgranicznego charakteru i które posłużą udostępnianiu 

i ochronie informacji naukowych dzięki:

współfinansowaniu infrastruktur badawczych, w szczególności w drodze 

łączenia cyfrowych repozytoriów na szczeblu europejskim, oraz 

współfinansowaniu badań w dziedzinie ochrony zasobów cyfrowych w ramach 

PR7; wspieraniu eksperymentów dotyczących otwartego dostępu, które 

ewidentnie mają wartość dodaną wynikającą z ich ponadgranicznego charakteru.

2007 i lata 

kolejne

3. przyczynienie się do zwiększenia koordynacji polityk poszczególnych państw 

członkowskich oraz do nawiązania konstruktywnego dialogu przez zainteresowane 

strony dzięki:

włączeniu zainteresowanych stron do wspólnej debaty dotyczącej informacji 

naukowych, prowadzonej na szczeblu europejskim

2007 i lata 

kolejne

obserwacji wzorcowych praktyk stosowanych w związku z otwartym dostępem 

do europejskich dzieł naukowych.

2008 i lata 

kolejne

________________


