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Nowe przepisy dotyczące domeny najwyższego 
poziomu .eu 

Domena najwyższego poziomu .eu jest nazwą domeny Unii Europejskiej, a także jej obywateli, stosowaną od 
2005 r. Według Komisji Europejskiej istnienie konkretnej domeny dla Unii Europejskiej, mającej jasną i 
rozpoznawalną wspólną nazwę, jest ważnym i cennym elementem budowania unijnej tożsamości internetowej. 
Komisja przyjęła wniosek w celu zapewnienia, by ramy prawne domeny .eu nadal służyły zamierzonym celom 
oraz wartościom i nie uległy dezaktualizacji. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w 
sprawie tego wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu w Parlamencie podczas 
drugiej sesji plenarnej w styczniu. 

Kontekst 
Domena najwyższego poziomu .eu została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 733/2002 i jest 
regulowana rozporządzeniem (WE) nr 874/2004. Jednak od czasu przyjęcia rozporządzeń w sprawie 
domeny .eu kontekst polityczny i prawny w Unii oraz środowisko internetowe i rynek internetowy znacznie 
się zmieniły. Na przykład w 2013 r. doszło do znacznego globalnego rozszerzenia rynku nazw domen, które 
zaowocowało powstaniem ponad 1 300 nowych funkcjonalnych domen najwyższego poziomu (np. .shop, 
.design, .wine). W związku z tym Komisja zaproponowała przegląd obowiązujących przepisów dotyczących 
domeny .eu w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Po konsultacji z zainteresowanymi stronami oraz przeprowadzeniu oceny skutków Komisja przyjęła 
27 kwietnia 2018 r. wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wdrożenia i funkcjonowania nazwy 
domeny najwyższego poziomu .eu. Celem tego wniosku jest: a) usunięcie nieaktualnych wymogów 
prawnych i administracyjnych oraz aktualizacja przepisów; b) dalsze uwzględnianie i promowanie 
priorytetów UE w świecie internetowym przy zapewnieniu najlepszych praktyk technicznych i zarządczych; 
c) złagodzenie obowiązujących kryteriów kwalifikowalności dotyczących rejestracji domen .eu, np. 
niezależnie od miejsca zamieszkania; oraz d) zniesienie zakazów dotyczących separacji pionowej, tj. 
przepisów wymagających ścisłego rozgraniczenia między organizacjami zarządzającymi nazwami domen 
(rejestrami) a podmiotami zajmującymi się sprzedażą nazw domen użytkownikom (rejestratorami), przy 
jednoczesnym wprowadzeniu przepisów gwarantujących stosowanie zasad uczciwej konkurencji. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Dnia 21 listopada 2018 r. Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu 
Europejskiego przyjęła swoje sprawozdanie. Komisja ITRA poparła podejście Komisji Europejskiej, chociaż 
uzupełniłaby je, dodając m.in. cel promowania unijnych przepisów o ochronie danych oraz unijnych 
wartości (takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz 
poszanowanie praw człowieka). Ponadto rejestr (podmiot rejestrujący i obsługujący domenę .eu) powinien 
również współpracować z organami ścigania i krajowymi zespołami reagowania na incydenty 
komputerowe. W przypadku gdy nazwa domeny zostanie uznana za obelżywą, rasistowską lub sprzeczną 
z zasadami porządku publicznego lub za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, powinna zostać 
zablokowana przez rejestr po ogłoszeniu orzeczenia sądu. Ponadto sprawozdanie zawiera propozycję 
przyznania Parlamentowi większej kontroli nad ustaleniem kryteriów i procedur wyznaczania rejestru za 
pomocą aktów delegowanych. Na listopadowej sesji plenarnej zatwierdzono mandat do podjęcia 
negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą, co umożliwiło zorganizowanie pierwszego posiedzenia 
trójstronnego 5 grudnia 2018 r. Podczas tego posiedzenia Rada i Parlament doszły do porozumienia w 
sprawie szeregu poprawek Parlamentu, z powodzeniem zamykając negocjacje. Uzgodniony tekst musi 
teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament podczas drugiej sesji plenarnej w styczniu. 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0733
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32004R0874
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_pl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627122/EPRS_BRI(2018)627122_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018PC0231
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0394+0+DOC+XML+V0//PL
https://eurid.eu/pl/
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