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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.    /2001

af

om implementering af topdomænet .eu

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 96 E af 27.3.2001, s. 333.
2 EFT C 155 af 29.5.2001, s. 10.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 4.7.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af      (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Oprettelse af .eu-topdomænet er et af de mål, der i henhold til det af Det Europæiske Råd på

mødet i Lissabon den 23.-24. marts 2000 godkendte eEurope-initiativ skal nås, hvis den elek-

troniske handel skal fremskyndes.

(2) Meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om internettets organisation

og administration nævner oprettelse af .eu som topdomæne, og Rådets resolution af 3. okto-

ber 2000 om organisation og administration af internettet1 pålægger Kommissionen at til-

skynde til en koordinering af politikken inden for administration af internettet.

(3) Internettets topdomæner er en integreret del af internettets infrastruktur. De er et afgørende

element i den verdensomspændende interoperabilitet på World-Wide-Web (WWW). Takket

være den opkobling og tilstedeværelse på nettet, som tildelingen af domænenavne og hermed

forbundne adresser muliggør, kan brugerne finde frem til computere og websteder på World-

Wide-Web. Topdomænerne er også en integreret del af enhver e-postadresse på internettet.

(4) Topdomænet .eu bør fremme anvendelsen af og adgangen til internettet og til den virtuelle

markedsplads, der er baseret på internettet, som foreskrevet i traktatens artikel 154, stk. 2, idet

der udbydes et registreringsdomæne, som supplerer de eksisterende landekode-topdomæner

og global registrering i de generiske topdomæner; dermed skulle valgmulighederne og kon-

kurrencen blive øget.

                                                
1 EFT C 293 af 14.10.2000, s. 3.



12171/1/01 REV 1 iam 3
DG C I   DA

(5) Topdomænet .eu bør forbedre interoperabiliteten i de transeuropæiske net som foreskrevet i

traktatens artikel 154 og 155, idet det sikres, at der er .eu-navneservere til rådighed i Fælles-

skabet. Dette vil påvirke internettets topologi og tekniske infrastruktur i Fællesskabet, der vil

høste fordel af en række yderligere navneservere i Fællesskabet.

(6) Ved hjælp af topdomænet .eu bør det indre marked blive mere synligt på den virtuelle mar-

kedsplads på internettet. Topdomænet .eu bør give en klar forbindelse til Det Europæiske

Fællesskab, det tilhørende retsgrundlag og det europæiske marked. Dermed skulle europæiske

virksomheder, organisationer og fysiske personer få mulighed for at lade sig registrere i et

særligt domæne, der tydeliggør denne forbindelse. Som sådan bliver topdomænet .eu ikke blot

et centralt element for den elektroniske handel i Europa, det vil også bidrage til at opfylde

målsætningerne i traktatens artikel 14.

(7) Topdomænet .eu kan fremskynde fordelene ved informationssamfundet i Europa som helhed,

spille en rolle i kommende medlemsstaters integration i Den Europæiske Union, og bidrage til

at bekæmpe risikoen for en digital kløft mellem nabolande. Det forventes derfor, at denne for-

ordning vil blive udvidet til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og at der vil

blive anmodet om ændringer i de nuværende ordninger mellem Den Europæiske Union og

europæiske tredjelande med henblik på at opfylde kravene til topdomænet .eu, således at or-

ganisationer i disse lande vil kunne deltage deri.
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(8) Denne forordning berører ikke fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af personoplysnin-

ger. Denne forordning bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om respekt for

privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

(9) Administration af internettet har generelt taget udgangspunkt i principperne om ikke-indblan-

ding, selvforvaltning og selvregulering. I det omfang, det er muligt, og uden at det berører

fællesskabsbestemmelserne, bør disse principper også gælde landekode-topdomænet .eu. Im-

plementeringen af topdomænet .eu kan tage hensyn til god praksis på området og vil eventuelt

kunne støttes af frivillige retningslinjer eller adfærdskodekser.

(10) Oprettelsen af topdomænet .eu bør bidrage til at fremme Den Europæiske Unions image på de

globale informationsnetværk og tilføre internettets navnesystem en øget værdi som supple-

ment til de nationale landekode-topdomæner.

(11) Formålet med denne forordning er at fastlægge vilkårene for implementering af topdomænet

.eu, herunder bestemmelser om udpegning af en topdomæneadministrator og de generelle po-

litiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under. Nationale topdomæner er

ikke omfattet af denne forordning.
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(12) Topdomæneadministratoren er den organisation, der har fået overdraget ansvaret for at orga-

nisere, administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databa-

ser og de dertil knyttede offentlige søgetjenester, godkende registratorer, registrere domæ-

nenavne, som godkendte registratorer ansøger om, administrere topdomænets navneservere og

formidle topdomænezonefiler. Offentlige søgetjenester, der er knyttet til topdomænet, kaldes

for "whois"-tjenester. Databaser af "whois"-typen bør være i overensstemmelse med fælles-

skabslovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred. Adgang til sådanne databaser giver

oplysninger om indehaveren af et domænenavn og er et vigtigt middel til styrkelse af bruger-

nes tillid.

(13) Kommissionen bør efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i De

Europæiske Fællesskabers Tidende udpege en topdomæneadministrator på grundlag af en

åben, gennemsigtig og ikke-diskriminerende udvælgelsesprocedure. Kommissionen indgår en

kontrakt, som bør være tidsbegrænset, men som bør kunne forlænges, med den udvalgte top-

domæneadministrator om de vilkår, der skal gælde for topdomæneadministratoren med hen-

syn til organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

(14) Kommissionen har på Fællesskabets vegne anmodet om delegering af koden EU med henblik

på at oprette et topdomæne på internettet. Den 25. september 2000 vedtog internettets navne-

og nummerorganisation (ICANN) en resolution ifølge hvilken "en tobogstavskode (...) kun

kan delegeres som nationalt topdomæne, hvis vedligeholdelsagenturet for ISO 3166 på sin

særlige reservationsliste har fastlagt et anvendelsesområde for den reserverede kode, der om-

fatter enhver anvendelse af ISO 3166-1, hvor der er behov for en kodebetegnelse for navnet

på det pågældende land, område eller region". Disse betingelser opfyldes af koden EU, der

derfor kan delegeres til Fællesskabet.
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(15) ICANN har for øjeblikket ansvaret for at koordinere delegering af koder, der repræsenterer

ccTLD, til topdomæneadministratorerne; i Rådets resolution af 3. oktober 2000 tilskyndes der

til, at de principper, som er vedtaget af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC), finder

anvendelse på ccTLD-topdomæneadministratorer; topdomæneadministratoren skal indgå en

kontrakt med ICANN, der er i overensstemmelse med GAC's principper.

(16) Vedtagelsen af en forvaltningspolitik til forebyggelse af spekulation i og misbrug af registre-

ring af domænenavne bør sikre, at indehaverne af ældre rettigheder, der er anerkendt eller

fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten og offentligretlige organer vil få til-

delt en særlig periode (en indledende periode, "sunrise period"), hvor registreringen af deres

domænenavne udelukkende er forbeholdt indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt

eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten samt europæiske eller nationale

offentligretlige organer.

(17) Tilbagekaldelse af domænenavne må ikke ske vilkårligt; en tilbagekaldelse kan dog ske, især

hvis et domænenavn åbenbart strider mod den offentlige orden. Tilbagekaldelsespolitikken

bør dog omfatte en passende effektiv mekanisme.

(18) Der bør vedtages regler vedrørende bona vacantia for at afgøre status for domænenavne, hvis

registrering ikke er blevet forlænget, eller som f.eks. på grund af arveretlige regler er uden in-

dehaver.
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(19) Det nye topdomæne .eu’s topdomæneadministrator bør ikke få beføjelse til at oprette

2.-ordensdomæne med tobogstavskoder, som svarer til landebetegnelser.

(20) Når der henvises til de berørte parter, bør der foretages en høring, navnlig af offentlige myn-

digheder, virksomheder, organisationer og fysiske personer. Topdomæneadministratoren kan

nedsætte et rådgivende organ til at foretage sådanne høringer.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning herunder kriterier for

proceduren for udvælgelse af topdomæneadministratoren, udpegelsen af topdomæneadmini-

stratoren samt forvaltningspolitiske regler bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgø-

relse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af nærmere vilkår for udøvelsen af de gen-

nemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(22) Målene for denne forordning, nemlig at implementere topdomænet .eu, kan ikke i tilstrække-

lig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virk-

ninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger

i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad

der er nødvendigt for at nå disse mål –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med denne forordning er at implementere landekode-topdomænet .eu (ccTLD) i

Fællesskabet. Forordningen fastsætter vilkår for implementeringen, herunder udpegelsen af en

topdomæneadministrator, og fastlægger de generelle politiske rammer, som topdomæneadministra-

toren skal fungere under.

2. Denne forordning berører ikke ordninger i medlemsstaterne vedrørende nationale topdomæ-

ner.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved

a) topdomæneadministrator: den organisation, der har fået overdraget ansvaret for at organisere,

administrere og forvalte topdomænet .eu, herunder vedligeholde de tilhørende databaser og de

dertil knyttede offentlige søgetjenester, registrere domænenavne, administrere registret over

domænenavne, administrere topdomænets navneservere og formidle topdomænezonefiler.

b) registrator: en person eller organisation, der i kraft af en kontrakt med topdomæneadmini-

stratoren yder registranterne domænenavnsregistreringstjenester.
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Artikel 3

Topdomæneadministratorens karakteristika

1. I overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2, skal Kommissionen

a) fastlægge kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren

b) udpege topdomæneadministratoren efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilken-

degivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende og efter afslutning af proceduren for ind-

kaldelse af interessetilkendegivelser

c) indgå en kontrakt, der indeholder de nærmere bestemmelser for Kommissionens tilsyn med

topdomæneadministratorens organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

Kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren er tidsbegrænset, men kan

forlænges.

Topdomæneadministratoren må ikke acceptere registreringer, før registreringspolitikken er fastlagt.

2. Topdomæneadministratoren skal være en nonprofit-organisation, der oprettes i henhold til

lovgivningen i en medlemsstat, og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sin centraladministration

og sit hovedsæde i Fællesskabet.

3. Efter forudgående samtykke fra Kommissionen indgår topdomæneadministratoren den rele-

vante kontrakt om delegering af .eu ccTLD-koden. I den forbindelse tages der hensyn til de rele-

vante principper, der er fastlagt af det mellemstatslige rådgivende udvalg (GAC).
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4. Administratoren for topdomænet .eu fungerer ikke selv som registrator.

Artikel 4

Topdomæneadministratorens forpligtelser

1. Topdomæneadministratoren følger de bestemmelser, forvaltningspolitiske retningslinjer og

procedurer, der fastsættes i denne forordning, samt de i artikel 3 omhandlede kontrakter. Topdomæ-

neadministratoren følger transparente og ikke-diskriminerende procedurer.

2. Topdomæneadministratoren skal:

a) organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu i almenhedens interesse og ud fra prin-

cipper om kvalitet, effektivitet, pålidelighed og tilgængelighed;

b) registrere domænenavne i topdomænet .eu gennem en akkrediteret .eu-registrator efter an-

modning fra:

i) ethvert foretagende, der har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sin centraladministration

eller sit hovedsæde i Fællesskabet, eller

ii) enhver organisation hjemmehørende i Fællesskabet, dog med forbehold af national ret,

eller

iii) enhver fysisk person med bopæl i Fællesskabet;
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c) opkræve gebyrer, der er direkte baseret på de dermed forbundne omkostninger;

d) implementere en politik om udenretslig tvistbilæggelse og gennemføre en procedure for hurtig

bilæggelse af tvister mellem indehavere af domænenavne i forbindelse med navnerelaterede

rettigheder, herunder intellektuel ejendomsret, samt tvister vedrørende individuelle afgørelser,

truffet af topdomæneadministratoren. Denne politik vedtages i overensstemmelse med artikel

5, stk.1, og under iagttagelse af anbefalingerne fra Verdensorganisationen for Intellektuel

Ejendomsret (WIPO). Proceduren skal give parterne tilstrækkelige proceduremæssige garan-

tier og må ikke udelukke muligheden for at gå til domstolene;

e) vedtage procedurer for og foretage akkreditering af .eu-registratorer og sikre faktisk og rede-

lig konkurrence mellem .eu-registratorer.

f) sikre databasens integritet.

Artikel 5

Forvaltningspolitiske rammer

1. Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren og efter proceduren i arti-

kel 6, stk. 2, forvaltningspolitiske retningslinjer for implementeringen af og virkemåden for topdo-

mænet .eu, samt de forvaltningspolitiske principper for registrering. Retningslinjerne skal blandt

andet omfatte
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a) principper for udenretslig tvistbilæggelse,

b) forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne, herunder mulighe-

den for trinvis registrering af domænenavne med henblik på at sikre, at indehaverne af ældre

rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller fællesskabsretten,

samt offentlige myndigheder får passende midlertidige muligheder for at registrere deres

navne,

c) eventuel tilbagekaldelse af domænenavne, herunder spørgsmålet om bona vacantia

d) spørgsmål af sproglig og geografisk karakter,

e) behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.

2. Medlemsstaterne kan senest 3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden meddele Kom-

missionen og de øvrige medlemsstater en begrænset liste over almindeligt anerkendte navne, der

vedrører geografiske og/eller geopolitiske begreber, og som berører deres politiske eller regionale

opbygning, og som enten:

a) ikke må registreres eller

b) som kun må registreres under et 2.-ordensdomæne i henhold til de forvaltningspolitiske ret-

ningslinjer.
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Kommissionen sender straks topdomæneadministratoren listen over de meddelte navne, som

sådanne kriterier finder anvendelse på. Kommissionen offentliggør listen samtidig med, at den

sender den til topdomæneadministratoren.

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter offentliggørelsen gør indsigelse mod

et punkt i en meddelt liste, træffer Kommissionen foranstaltninger efter proceduren i artikel 6,

stk. 2, for at afhjælpe situationen.

3. Inden registrering påbegyndes, fastlægger topdomæneadministratoren i samråd med Kommis-

sionen og andre berørte parter en første registreringspolitik for topdomænet .eu. Topdomæneadmi-

nistratoren implementerer de i henhold til stk. 1, vedtagne forvaltningspolitiske retningslinjer i sin

registreringspolitik, dog under hensyntagen til de i stk. 2 omhandlede undtagelseslister.

4. Kommissionen underretter regelmæssigt udvalget om de i stk. 3 omhandlede aktiviteter.

Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes

artikel 8.

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
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3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Forbeholdelse af rettigheder

Fællesskabet bevarer alle rettigheder til topdomænet .eu, herunder navnlig intellektuel ejendomsret

og andre rettigheder til de topdomæneadministratordatabaser, der er nødvendige for gennemførelsen

af denne forordning, samt retten til at udpege en anden organisation til topdomæneadministrator.

Artikel 8

Implementeringsrapport

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af topdo-

mænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer, et år efter vedtagelsen af denne

forordning og derefter hvert andet år.
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Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. Indledning

1. Kommissionen forelagde den 14. december 2000 Rådet ovennævnte forslag til forord-

ning1. Forslaget har hjemmel i traktatens artikel 156.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 4. juli 2001.

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. marts 20012.

4. Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse om forslaget.

5. Kommissionen forelagde den 3. oktober 2001 Europa-Parlamentet og Rådet sit ændrede

forslag3.

6. Rådet fastlagde den 6. november 2001 sin fælles holdning i overensstemmelse med

artikel 251.

II. Formålet med forslaget

Formålet med forslaget til forordning er at oprette et internettopdomæne .eu i henhold til det

eEurope-initiativ, der blev godkendt af Det Europæiske Råd på mødet den 23. og

24. marts 2000 i Lissabon, navnlig for at fremskynde den elektroniske handel. Formålet er

ligeledes at fastlægge krav og forpligtelser for denne topdomæneadministrations gennem-

førelse og funktion.

                                                
1 EFT C ...
2 EFT C 155 af 29.5.2001.
3 ....
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III. Analyse af den fælles holdning

Rådet tilslutter sig helt formålet med forslaget og dets hovedlinjer. Det har imidlertid indføjet

en række ændringer i den fælles holdning, hvoraf de vigtigste er følgende:

1º) Den fælles holdning (artikel 5, stk. 1) har præciseret en række områder, hvor Kommis-

sionen skal vedtage regler om varetagelse af almenhedens interesse. Endvidere er der i

stk. 2 fastsat en specifik procedure for anvendelse af navne af geografisk og/eller geo-

politisk karakter.

2º) Rådet har ændret det rådgivende udvalg i rammedirektivet vedrørende telekommunika-

tion til et specifikt udvalg af forskriftsmæssig karakter.

3º) Der sondres i den fælles holdning klart mellem topdomæneadministrator og registrator

(jf. artikel 2, litra b), artikel 3, stk. 4 samt artikel 4, stk. 2, litra e)).

4º) Rådet har indført en række tilpasninger, specielt i artikel 4 og 5, der navnlig tager sigte

på at sondre klarere mellem Kommissionens og topdomæneadministratorens beføjelser

og funktioner med hensyn til implementering af topdomænet .eu.
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IV. Europa-Parlamentets ændringsforslag

1. Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Rådet har accepteret

− nr. 1: betragtning 10

− nr. 2: betragtning 15

− nr. 3: betragtning 12, sidste punktum

− nr. 4: betragtning 9

− nr. 5: betragtning 8

− nr. 7: betragtning 19

− nr. 8: betragtning 20

− nr. 10: artikel 1, stk. 2

− nr. 11: artikel 2, litra a)

− nr. 12: artikel 2, litra b)

− nr. 16: artikel 3, stk. 3

− nr. 17: artikel 3, stk. 4

− nr. 19: artikel 4, stk. 1

− nr. 21: artikel 4, stk. 2, litra a)

− nr. 22: Rådet har accepteret, at henvisningen til de relevante regler for

offentlige indkøb i artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forslag

udgår.

− nr. 25: artikel 4, stk. 2, litra e)

− nr. 26: artikel 4, stk. 2, litra f)

− nr. 29: artikel 4, stk. 2, litra d)

− nr. 40: artikel 8
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2. Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Rådet har accepteret delvist eller i princippet

− nr. 6: Den fælles holdning har ikke medtaget indholdet af denne ændring som

betragtning; imidlertid er indholdet medtaget i artikel 5, stk. 2, i en mere

detaljeret form.

− nr. 13: Indholdet af denne ændring er medtaget i artikel 3, stk. 1, litra b). Imidlertid

henvises der i den fælles holdning ikke til en nøjagtig tidsfrist for at iværk-

sætte en indkaldelse af interessetilkendegivelser (som ønsket af Europa-

Parlamentet i ændringsforslag nr. 9), da det efter Rådets opfattelse bør

overlades til Kommissionen at kunne beslutte tidspunktet for denne iværk-

sættelse.

− nr. 14: Rådet stillede sig positivt til tanken i denne ændring, hvorefter topdomæne-

administratoren skal have finansieringsmidler. Det har imidlertid fundet, at

det er bedre at medtage denne tanke i artikel 4, stk. 2, litra c), hvorefter op-

krævning af afgifter medtages som en ret for topdomæneadministratoren.

− nr. 15: Rådet har ikke medtaget denne ændring vedrørende artikel 2, da tankerne

heri principielt er medtaget i artikel 3, stk. 4 (adskillelse mellem topdomæ-

neadministrator og registrator) og i artikel 4, stk. 1, andet punktum (gen-

nemsigtighed og ikke-forskelsbehandling) i den fælles holdning.

− nr. 20: Rådet har ikke fundet det nødvendigt i forordningens dispositive del at

medtage, at topdomæneadministratoren skal tage hensyn til "bedste natio-

nale praksis", men har henvist til dette kriterium i betragtning nr. 9.

− nr. 30: Det væsentlige i denne ændring er medtaget i artikel 5, stk. 3, og i betragt-

ning nr. 9, men affattet på anden måde.

− nr. 32: Rådet har delvist medtaget denne ændring, specielt for så vidt angår den

gradvise registrering af domænenavnene (jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i den

fælles holdning). Vedrørende først-til-mølle-princippet, jf. begrundelsen ad

ændringsforslag nr. 23.
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− nr. 37: Indholdet af denne ændring er medtaget i artikel 5, stk. 2, hvori det præcise-

res, at medlemsstaterne kan træffe forebyggende foranstaltninger med hen-

syn til domænenavne af geografisk og/eller geopolitisk karakter.

− nr. 38: Europa-Parlamentets anmodning, hvor der eksplicit henvises til spørgsmålet

om bona vacantia, er delvis medtaget i artikel 5, stk. 1, litra c), i den fælles

holdning. Rådet har imidlertid medtaget dette spørgsmål som led i tilbage-

kaldelsespolitikken og foretrukket, at reguleringen af dette spørgsmål præci-

seres på et senere tidspunkt af Kommissionen gennem de regler, der er om-

handlet i artikel 5, stk. 1, i den fælles holdning.

3. Europa-Parlamentets ændringsforslag, som Rådet ikke har accepteret

− nr. 9: Rådet har ikke medtaget denne ændring, da artikel 1 efter dets omfattelse

kun bør beskrive forordningens formål og anvendelsesområde (med hensyn

til spørgsmålet om offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, jf.

Rådets begrundelse vedrørende ændringsforslag nr. 13).

− nr. 18: Rådet fandt, at indholdet af denne ændring er for detaljeret til at kunne

medtages i forordningen. Det foretrak således, at dette spørgsmål behandles

inden for reglerne om varetagelse af almenhedens interesse i artikel 5 i den

fælles holdning. Imidlertid bygger betragtning nr. 20 om oprettelse af et

rådgivende organ for topdomæneadministratoren på denne ændring.

− nr. 23: Rådet har ikke i artikel 4, stk. 2, litra b), i den fælles holdning medtaget det

generelle princip om først-til-mølle, da registreringspolitikken vil blive

fastlagt nøjere i reglerne om varetagelse af almenhedens interesse i artikel 5.

− nr. 24: Rådet fandt, at ordlyden i Kommissionens forslag (artikel 4, stk. 2, litra c),

punkt i)) juridisk set er mere relevant.

− nr. 27: Rådet fandt, at det i forordningens dispositive del ikke er nødvendigt at

medtage en henvisning til overholdelse af reglerne for databeskyttelse, men

at det er tilstrækkeligt at henvise til dem i betragtning nr. 8 (efter ændrings-

forslag nr. 5).
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− nr. 28: Rådet fandt, at denne anmodning om at suspendere, annullere eller overføre

registreringer allerede implicit er omfattet af reglerne om varetagelse af

almenhedens interesse i artikel 5, herunder reglerne om tilbagekaldelse af

domænenavnene.

− nr. 29: Rådet anerkendte ånden i denne ændring men fandt, at det var bedre at

overlade det til Kommissionen at vedtage reglerne for varetagelse af almen-

hedens interesse med hensyn til registrering (efter de principper, der er fast-

lagt i forordningen) og derefter pålægge topdomæneadministratoren at gen-

nemføre disse regler og principper (jf. artikel 5 i den fælles holdning).

− nr. 34: Rådet accepterede ikke de nærmere oplysninger om tilbagekaldelsespolitik-

ken, som Europa-Parlamentet har ønsket. Det fandt, at det var bedre at

fastlægge denne politik som led i reglerne om varetagelse af almenhedens

interesse i artikel 5, stk. 1, og fastsætte, at de skal gennemføres af topdomæ-

neadministratoren (artikel 4, stk. 2, litra d), i den fælles holdning).

− nr. 35: Rådet har ikke fundet det relevant (i artikel 4, stk. 2, litra d), i den fælles

holdning) at medtage de nærmere oplysninger om de omkostninger ved pro-

ceduren for bilæggelse af konflikter, som de berørte parter har afholdt.

− nr. 36: Efter Rådets opfattelse er denne ændring for detaljeret.

− nr. 39: Rådet accepterede ikke denne ændring fra Europa-Parlamentet med hensyn

til komitologi, som følger Kommissionens forslag, hvortil det føjer en over-

gangsbestemmelse. Rådet har således bestemt sig (artikel 6 i den fælles

holdning) for et specifikt udvalg samt for forskriftsproceduren. Rådet har

herved fundet, at de opgaver, udvalget skal beskæftige sig med, vil være

meget forskellige fra dem, der er tillagt det udvalg, der er omhandlet i ram-

medirektivet om telekommunikation, samt at disse opgaver, og navnlig den

udtalelse, der skal afgives om reglerne for varetagelse af almenhedens inter-

esse i artikel 5, stk. 1, i den fælles holdning, er af forskriftsmæssig karakter.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om implementering af topdomænet .eu

1. BAGGRUND

I december 2000 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om implementering af topdomænet ”.EU”, KOM(2000) 827 endelig –
2000/0328/COD til vedtagelse efter proceduren med fælles beslutningstagning, som fastlagt i
artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab1.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. marts 2001.2

Den 4. juli 2001 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen at fremsætte en række
ændringsforslag3.

Den 2. Oktober 2001 forelagde Kommissionen et ændret forslag i henhold til EF-traktatens
artikel 250, stk. 24.

Den 6.11.2001 fastlagde Rådet en fælles holdning.

I denne meddelelse redegør Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens
artikel 251, stk. 2, andet afsnit, for sin holdning til Rådets fælles holdning.

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forordningen om implementering af topdomænet .eu har til formål at give virksomheder,
organisationer og enkeltpersoner et nyt domæne til registrering af navne og dermed lette
adgangen til internettet. Forordningen fastsætter vilkår for implementeringen af et sådant
topdomæne og fastlægger, hvilke krav og forpligtelser der skal opfyldes af den
topdomæneadministrator (i det oprindelige forslag benævnt “registratur”), som udpeges til at
organisere, administrere og styre topdomænet .eu. Forordningen fastlægger også de generelle
politiske rammer, som topdomæneadministratoren skal fungere under.

1 EFT C 96 , 27.3.2001, s. 333.
2 EFT C 155, 29.5.2001, s.10.
3 EFT C …
4 EFT C … [COM(2001) 535].
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3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Rådets fælles holdning indeholder en række ændringer i forhold til Kommissionens
oprindelige forslag. Kommissionen kan acceptere alle de foreslåede ændringer, bortset fra
Rådets ændring af artikel 6.

Kommissionen accepterer alle Rådets ændringsforslag til betragtningerne, som den anser for
fornuftige præciseringer af eller tilføjelser til Kommissionens forslag. Kommissionen har
følgende specifikke bemærkninger til ændringerne:

4. betragtning: Rådet har foreslået, at det første punktum skal lyde således: “Topdomænet .eu
bør fremme anvendelsen af og adgangen til internettet og til den virtuelle markedsplads, ….
(resten af teksten er identisk med Kommissionen forslag, den ændrede tekst er understreget).
Denne ændring af den oprindelige tekst, ifølge hvilken “topdomænet .eu vil lette adgangen
til….” kan accepteres.

7. betragtning (ny): Denne ændring har til formål at fremhæve .eu-topdomænets betydning for
nabolandene. Der gives også udtryk for en forventning om, at forordningen vil blive udvidet
til at omfatte Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og for muligheden for at
ændre de eksisterende aftaler med europæiske tredjelande, så disse også kan deltage.
Kommissionen er enig i, at man må overveje en sådan bredere deltagelse fra EØS-landene og
europæiske tredjelande, selv om forordningen i første omgang kun skal gælde for EU-
medlemsstaterne.

8. betragtning (ny): I denne betragtning henvises der udtrykkeligt til den kendsgerning, at
forordningen ikke berører fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger,
og at den bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om respekt for privatlivets
fred og beskyttelse af personoplysninger. Europa-Parlamentet har foreslået en lignende
ændring (ændringsforslag 5). Kommissionen kan acceptere denne tilføjelse som en
tydeliggørelse af teksten, selv om der ikke kan rejses tvivl om, at Fællesskabets lovgivning
om beskyttelse af personoplysninger finder anvendelse.

9. betragtning (ny): Denne betragtning vedrører kravet om, at topdomæneadministratoren for
.eu skal følge principperne for administration af internettet, dvs. om ikke-indblanding,
selvforvaltning og selvregulering. Det nævnes også, at topdomæneadministratoren skal tage
hensyn til bedste praksis, og at implementeringen eventuelt kan bygge på frivillige
adfærdskodekser. Europa-Parlamentet har foreslået lignende ændringer, men mener, at
adfærdskodekserne skal være obligatoriske. Kommissionen er enig i formålet med
ændringerne, med det forbehold, at de nævnte principper kun skal gælde for
forvaltningsspørgsmål, der ikke er omhandlet af forordningen. Kommissionen er også enig
med Rådet i, at adfærdskodekser bør anvendes, hvor det er relevant, og på et frivilligt
grundlag snarere end et obligatorisk.

10. betragtning (ny): Ifølge denne betragtning bør .eu-topdomænet bidrage til at styrke Den
Europæiske Unions image på de globale informationsnet og tilføre internettets navnesystem
en øget værdi som supplement til de nationale topdomæner. Ændringsforslaget er identisk
med et af Europa-Parlamentets ændringsforslag. Kommissionen støtter disse målsætninger og
kan acceptere ændringen.
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11. betragtning: Denne betragtning svarer til den 9. betragtning i Kommissionens forslag, men
indeholder en tilføjelse om, at nationale topdomæner ikke er omfattet af forordningen.
(Betragtningen afspejler også den nye formulering af artikel 1, som Rådet har foreslået).
Kommissionen er enig i, at .eu-forordningen ikke skal gælde for nationale topdomæner og
kan acceptere den forslåede ændring som en passende tydeliggørelse.

12. betragtning (ny): Denne betragtning vedrører topdomæneadministratorens
ansvarsopgaver, betydningen af databaser af “whois”-typen med hensyn til at styrke
brugernes tillid, og kravet om, at sådanne whois-databaser skal være i overensstemmelse med
fællesskabslovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred. Teksten afspejler Rådets
forslag om at ændre artikel 2,a, så topdomæneadministratorens opgaver også omfatter
vedligeholdelse af “dertil knyttede offentlig søgetjenester” og drift af
domænenavnsregistraturen. Kommissionen kan tilslutte sig dette forslag.

13. betragtning (ny): Denne betragtning vedrører den fremgangsmåde, Kommissionen skal
følge ved udpegelsen af en topdomæneadministrator, herunder offentliggørelse af en
indkaldelse af interessetilkendegivelser i EFT. Betragtningen hænger sammen med Rådets
foreslåede ændring af artikel 3. Kommissionen er enig i, at proceduren for indkaldelse af
interessetilkendegivelser skal være gennemskuelig, åben og ikke-diskriminerende, og at
offentliggørelse af en indkaldelse i EFT er en passende måde at sikre dette på. Betragtningen
henviser også til arten af den kontrakt, som topdomæneadministratoren skal indgå med
Kommissionen, som fastsat i artikel 3, stk. 1, i Kommissionens forslag, og Kommissionen er
enig i, at en henvisning hertil i betragtningerne tydeliggør teksten.

15. betragtning (ny): Denne betragtning omtaler den rolle, som internettets navne- og
nummerorganisation, ICANN, i dag spiller i uddelegeringen af koder for topdomæner, i stedet
for at der henvises hertil i selve artiklen. Betragtningen henviser også til Rådets resolution af
3. oktober 2000, der tilskynder til, at de principper, som er vedtaget af det mellemstatslige
rådgivende udvalg (GAC), finder anvendelse. Disse principper henvistes der også til i den
7. betragtning i Kommissionens forslag.

Europa-Parlamentet har fremsat et lignende ændringsforslag om henvisning til ICANN, som
desuden indeholder ordlyden “dog med forbehold af hvad der måtte ske i fremtiden”.
Kommissionen er enig med Rådet i, at denne tilføjelse er unødvendig og kan give indtryk at,
af EU nærer tvivl om ICANN's fremtidige rolle, hvilket ville være upassende. Samtidig mener
Kommissionen, at det er rimeligt at tage i betragtning, at ansvaret for koordineringen af
uddelegering af koder for nationale topdomæner i fremtiden principielt godt kan overdrages
til et andet organ. Derfor går Kommissionen også ind for, at det i artikel 3 fastsættes, at
topdomæneadministratoren indgår “den relevante kontrakt om delegering af .eu ccTLD-
koden”, således som det foreslås af Rådet, i stedet for at der henvises specifikt til en kontrakt
med ICANN, som i Kommissionens oprindelige forslag.

16. betragtning (ny): Denne betragtning hænger sammen med Rådets foreslåede ændring af
artikel 5 (se nedenfor), der bl.a. går ud på, at forvaltningspolitikken skal omfatte
bestemmelser om, at indehavere af ældre rettigheder og offentlige organer skal tilbydes en
midlertidig mulighed for at registrere deres navne. Europa-Parlamentet har foreslået en
tilsvarende tilføjelse i artikel 4 om topdomæneadministratorens forpligtelser, ifølge hvilken
topdomæneadministratoren kan gennemføre registreringen af navne “trinvis” for at give
indehavere af tidligere erhvervede rettigheder tid til at registrere deres navne. Kommissionen
betragter Rådets forslag som en hensigtsmæssig måde at forebygge tvister samt spekulation
og misbrug på, og mener, at en trinvis registrering kan være et vigtigt middel til at sikre, at
indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret og/eller
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fællesskabsretten, får førsteret til at registrere deres navne i overensstemmelse med de
forvaltningspolitiske retningslinjer, der vedtages i henhold til artikel 5, stk. 1.

17. betragtning (ny): Denne betragtning vedrører behovet for at sikre, at et domænenavn kan
tilbagekaldes, hvis det åbenbart strider mod den offentlige orden, og at tilbagekaldelse af
navne sker hurtigt og effektivt, men ikke vilkårligt. Rådet har også foreslået, at artikel 5 skal
indeholde et krav om, at Kommissionen vedtager forvaltningspolitiske retningslinjer for bl.a.
eventuel tilbagekaldelse af domænenavne. Kommissionen er enig i, at en betragtning om dette
aspekt præciserer, hvilke principper topdomæneadministratoren skal følge ved tilbagekaldelse
af navne. Kommissionen mener også, at disse ændringsforslag er i overensstemmelse med det
oprindelige forslags artikel 4, stk.2, om forebyggelse af spekulation i og misbrug af
registrering af domænenavne.

Ud over spørgsmålet om tilbagekaldelse af navne kommer Rådets tekst ind på Parlamentets
forslag om, at der vedtages regler vedrørende bona vacantia for at afgøre status for
domænenavne, hvis registrering ikke er blevet forlænget, eller som på grund af arveretlige
regler er uden indehaver.

Betragtning 19 (ny): Ifølge denne betragtning bør topdomæneadministratoren ikke have
beføjelse til at oprette 2.-ordensdomæner med tobogstavskoder, der svarer til eksisterende
landekoder. Europa-Parlamentet har fremsat et lignende ændringsforslag om registrering af
underdomæner med medlemsstaternes topdomænebetegnelser. Begrænsningen i brugen af
sådanne koder bør imidlertid kun gælde for 2.-ordensdomæner. Kommissionen støtter Rådets
forslag.

20. betragtning (ny): Denne betragtning har til formål at tydeliggøre, hvad der menes med
“berørte parter” i artikel 5, stk. 3, idet det foreslås, at høring af sådanne parter bør omfatte
offentlige myndigheder, virksomheder, organisationer og fysiske personer. Hvad angår
Parlamentets forslag om et politisk rådgivende udvalg, der skal rådgive om registrering af 2.-
ordensdomæner, henviser Rådets forslag i denne betragtning til muligheden for, at
topdomæneadministratoren nedsætter et rådgivende organ til at foretage sådanne høringer.
Kommissionen kan acceptere dette forslag på betingelse af, at et eventuelt rådgivende organ
ikke er den eneste mulige høringsmekanisme, og at alle berørte parter, uanset om de er
medlem af et sådant organ eller ej, frit kan deltage i høringerne. Et sådant rådgivende organ
bør nedsættes af topdomæneadministratoren selv.

Artikel 1 – Forordningens formål og anvendelsesområde

Artikel 1, stk. 1

Kommissionen kan acceptere præciseringen af, at topdomænet .eu er et landekode-
topdomæne, selv om koden EU, der står for Den Europæiske Union, strengt taget ikke kan
betegnes som en landekode.

Artikel 1, stk. 2 .

Rådet har foreslået, at der i artikel 1 henvises til den kendsgerning, at forordningen ikke
berører ordninger i medlemsstaterne vedrørende nationale topdomæner. Parlamentet har
foreslået en lignende tilføjelse. Kommissionen er enig i, at forordningen om implementering
af topdomænet .eu ikke skal gælde for de eksisterende nationale topdomæner i
medlemsstaterne og betragter denne ændring som en rimelig tydeliggørelse.
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I denne artikel kan udtrykket generelle politiske rammer som foreslået af Rådet godt erstatte
det oprindelige udtryk, forvaltningspolitiske rammer, da forordningen ikke er strengt
begrænset til forvaltningspolitik. Samme forslag er fremsat af Europa-Parlamentet.

Artikel 2 – Definitioner

Artikel 2, litra a og b

Rådet har foreslået, at Kommissionens oprindelige beskrivelse af topdomæneadministratorens
opgaver udvides, og at der tilføjes en definition af “registrator”. Disse tilføjelser tydeliggør og
supplerer det oprindelige forslag på passende vis. Definitionen af en registrator er nødvendig i
betragtning af de bestemmelser, der er tilføjet i forordningens artikel 3, stk. 4, og artikel 4,
stk. 2, litra e). Ændringerne er i overensstemmelse med lignende ændringsforslag fra
Parlamentet.

Artikel 3 - Topdomaeneadeministratoren

Artikel 3, stk. 1

Den procedure, som Kommissionen skal følge, når den udpeger en topdomæneadministrator,
beskrives mere detaljeret i Rådets forslag og indebærer flere krav. Navnlig stilles der krav om,
at Kommissionen skal høre det udvalg, der nedsættes i henhold til afgørelse 1999/468/EF, når
den fastlægger kriterierne og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren, ved
selve udpegelsen af topdomæneadministratoren efter offentliggørelse af en indkaldelse af
interessetilkendegivelser i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og når den indgår kontrakt
med topdomæneadministratoren. Kommissionen går fuldt ud ind for gennemskuelighed i
proceduren og kan derfor acceptere ændringerne. Parlamentets ønske om at tilføje en
henvisning til en indkaldelse af interessetilkendegivelser opfyldes med denne ændring af
artikel 3, stk. 1. Kommissionen understreger dog, at man risikerer at indføre tunge procedurer,
og at den tager forbehold med hensyn til udvalgets art.

Desuden har Rådet foreslået, at der stilles krav om, at topdomæneadministratoren ikke må
acceptere registreringer, før registreringspolitikken er fastlagt. Dette kan betragtes som endnu
en tydeliggørelse, men også som en delvis overlapning af artikel 5, stk. 2.

Rådet foreslår, at den specifikke henvisning til en kontrakt med ICANN i Kommissionens
forslag erstattes af formuleringen: “topdomæneadministratoren [indgår] den relevante
kontrakt om delegering af .eu ccTLD-koden”. Parallelt hermed henvises der i betragtningerne
til ICANN’s nuværende rolle i denne henseende. I betragtning af, at ICANN's forpligtelser på
lang sigt afhænger af et kontraktforhold, er Kommissionen enig i, at ændringen i artikel 3,
stk. 3, bedre afspejler det krav, der skal opfyldes af topdomæneadministratoren, og at det er
bedre at henvise til ICANN i betragtningerne end i den dispositive del af retsakten.
Parlamentet har fremsat et lignende ændringsforslag.

Artikel 3, stk. 4

Både Rådet og Parlamentet har tilføjet en bestemmelse om, at topdomæneadministratoren for
.eu ikke må fungere som registrator. Kommissionen går ind for en adskillelse mellem
topdomæneadministratorfunktionen og registratorfunktionen som et middel til at undgå unfair
konkurrence. Parlamentet har desuden foreslået, at topdomæneadministratoren skal være fuldt
uafhængig af registratorerne, men dette krav går ud over behovet for adskillelse af
aktiviteterne og er nok unødvendigt restriktivt. Kommissionen støtter derfor Rådets ændring.
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Artikel 4 – Topdomæneadministratorens forpligtelser

Rådet har foreslået en række ændringer i Kommissionens tekst med det formål at præcisere,
hvilke forpligtelser topdomæneadministratoren har i henhold til forordningen. Den fælles
holdning afspejler også lignende ændringsforslag fra Parlamentet.

Artikel 4, stk. 1

Både Rådets og Parlamentets (ændringsforslag 19) tilføjelser til det forslags artikel 4, stk. 1,
er acceptable, da de supplerer dette stykke med en henvisning til de kontrakter, der er
omhandlet i artikel 3, og som topdomæneadministratoren skal overholde. Bestemmelsen om
gennemskuelige og ikke-diskriminerende procedurer indgik også i det oprindelige forslag,
men var blot placeret et andet sted i teksten.

Artikel 4, stk. 2, litra a)

Bestemmelsen om, at topdomæneadministratoren skal organisere, administrere og forvalte
topdomænet .eu i almenhedens interesse, er en hensigtsmæssig tilføjelse, der er i
overensstemmelse med det mellemstatslige rådgivende udvalg, GAC’s principper for
delegering og administration af nationale topdomæner af 23. februar 2000, og er acceptabel
for Kommissionen.

Artikel 4, stk. 2, litra b) og e)

Både Rådet og Parlamentet (ændringsforslag 22) foreslår at lade bestemmelsen, om, at
topdomæneadministratoren skal “følge de relevante regler for offentlige indkøb” udgå, og
Kommissionen kan acceptere dette i betragtning af, at sådanne regler utvivlsomt vil finde
anvendelse ifølge eksisterende lovgivning, hvis betingelserne for anvendelse opfyldes af
topdomæneadministratoren. Men det er også muligt, at topdomæneadministratoren bliver en
privat nonprofitorganisation, og så er reglerne for offentlige indkøb ikke relevante. Derfor er
Kommissionen enig i, at forordningen ikke bør indeholde en eksplicit bestemmelse om
anvendelse af reglerne for offentlige indkøb.

Det oprindelige forslag indeholdt ingen bestemmelser om forholdet mellem
topdomæneadministratoren og registratorerne, da det var hensigten at overlade dette
spørgsmål til topdomæneadministratoren. Dette aspekt af registreringstilrettelæggelsen er nu
bragt ind under forordningen i kraft af Rådets ændringer (artikel 4, stk. 2, litra b) og e)) og et
tilsvarende ændringsforslag fra Parlamentet (ændringsforslag 25). Registrering af
domænenavne via godkendte registratorer er en veletableret praksis inden for
topdomæneforvaltning, som giver mulighed for konkurrence mellem registratorerne.
Kommissionen kan acceptere de principper, der er tilføjet i den fælles holdning, da de
præciserer topdomæneadministratorens forpligtelser i forhold til registratorerne, og da
Parlamentets ændringsforslag er indarbejdet i Rådets tekst.

I artikel 4, stk. 2, litra b), nummer ii), der henviser til organisationer hjemmehørende i
Fællesskabet, er der i den fælles holdning tilføjet formuleringen “dog med forbehold af
national ret”. Denne tilføjelse er en reaktion på ønsket i nogle medlemsstater om at have
mulighed for at anvende national ret på bestemte organisationer i forbindelse med registrering
af organisationernes navne. Kommissionen kan acceptere en sådan tilføjelse på betingelse af,
at topdomæneadministratoren ikke derved pålægges vilkår med hensyn til forhåndskontrol, og
at nationale bestemmelser vedrørende organisationer i en medlemsstat ikke berører eller har
til formål at berøre rettighederne for organisationer fra andre medlemsstater til at lade et
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domænenavn registrere under topdomænet .eu. I den forbindelse erindres der om, at
eventuelle relevante forvaltningspolitiske retningslinjer for implementeringen af topdomænet
.eu skal behandles i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

Artikel 4, stk. 2, litra d)

Rådet har også foreslået, at artikel 4 skal indeholde et krav om, at topdomæneadministratoren
skal implementere princippet om udenretslig tvistbilæggelse og gennemføre en procedure for
hurtig bilæggelse af tvister mellem indehavere af domænenavne, samt at denne politik skal
vedtages i henhold til artikel 5, stk. 1. Denne ændring svarer til Parlamentets
ændringsforslag 29. Kommissionen foretrækker udtrykket “implementere” i den fælles
holdning, da det tillader topdomæneadministratoren selv at afgøre, hvordan implementeringen
bedst sker. En del af teksten, der er flyttet fra den oprindelige artikel 4 til artikel 4, stk. 2,
litra d), vedrører selve politikken (“under iagttagelse af anbefalingerne fra …….domstolene”),
og kunne flyttes tilbage til artikel 5, stk. 1, litra a).

Parlamentets ændringsforslag 29 tilføjer, at udenretslig tvistbilæggelse skal gennemføres
gratis eller for et gebyr, der blot dækker omkostningerne. Et tilsvarende krav indgår i
Parlamentets ændringsforslag 35. Kommissionen støtter dette princip, om end den foretrækker
muligheden for omkostningsdækning, men den fælles holdning indeholder ingen bestemmelse
herom. Princippet om, at gebyrerne for udenretslig tvistbilæggelse skal være direkte forbundet
med omkostningerne, er i overensstemmelse med et tilsvarende princip for gebyrer i artikel 4,
stk. 2, litra c).

Artikel 4, stk. 2, litra f)

Rådets forslag indeholder også en bestemmelse om, at topdomæneadministratoren skal “sikre
databasens integritet”, hvilket afspejler Parlamentets ændringsforslag 26. Denne opgave hører
normalt til en topdomæneadministrators ansvarsområde, og Kommissionen kan derfor
acceptere ændringen. Tilføjelsen kunne dog i stedet placeres under
topdomæneadministratorens opgaver i definitionen i artikel 2,litra a) og det ville også være
klarere at tale om ‘domænenavnsdatabasen’.

Artikel 5 – Generelle politiske rammer

Artikel 5 er ændret betydeligt. Den overordnede fordeling af beføjelser ifølge Kommissionens
forslag påvirkes ikke væsentligt af Rådets forslag (dvs. at de forvaltningspolitiske
retningslinjer forbliver Kommissionens ansvar, mens de øvrige
implementeringsforanstaltninger overlades til domæneadministratoren), men den fælles
holdning indfører betydelige begrænsninger i registreringspolitikken, der oprindelig var et
område, der var forbeholdt topdomæneadministratoren. Kommissionen kan acceptere Rådets
ændringer, der tager hensyn til en række af Parlamentets ændringsforslag, men den
understreger, at Kommissionens rolle udvides som følge heraf, i overensstemmelse med
udvalgsproceduren, og at man risikerer at indføre tunge procedurer i et dynamisk miljø, der
hurtigt ændrer sig. Derfor lægger Kommissionen vægt på, at den kun involveres i spørgsmål,
der udelukkende vedrører forvaltningspolitikken, og at proportionalitets- og
nærhedsprincippet overholdes til fulde.
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Artikel 5, stk. 1

De forvaltningspolitiske aspekter beskrives mere præcist i den ændrede udgave af artikel 5,
stk. 1. De omfatter de oprindelige to centrale forvaltningspolitiske spørgsmål, der indgik i
Kommissionens forslag, dvs. principper for forebyggelse af spekulation i og misbrug af
registrering af domænenavne samt principper for udenretslig tvistbilæggelse. Desuden
fremhæver Rådets forslag spørgsmålet om tilbagekaldelse af domænenavne, spørgsmål af
sproglig og geografisk karakter samt spørgsmål om intellektuel ejendomsret og andre
rettigheder. Dertil kommer de forvaltningspolitiske principper for registrering, som
topdomæneadministratoren skal implementere i registreringspolitikken.

Parlamentet vil muligvis vurdere nærmere, i hvilken grad omformuleringen af artikel 5, stk. 1,
i den fælles holdning tager hensyn til Parlamentets ændringsforslag vedrørende de
forvaltningspolitiske spørgsmål. På baggrund af Parlamentets ændringsforslag 38 tilføjes
spørgsmålet om navne, hvis registrering ikke er blevet forlænget, eller som på grund af
arveretlige regler er uden indehaver (bona vacantia), til de forvaltningspolitiske spørgsmål og
behandles sammen med spørgsmålet om tilbagekaldelse af domænenavne. Selve spørgsmålet
om tilbagekaldelse af domænenavne indgår i Parlamentets ændringsforslag 34. I hvilket
omfang indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt eller fastlagt i medfør af national ret
og/eller fællesskabsretten, samt offentlige organer tilbydes en midlertidig mulighed for at
registrere deres navne skal fastlægges som et led i politikken for forebyggelse af spekulation i
og misbrug af registrering af domænenavne. Denne ændring af Kommissionens forslag tager
delvis hensyn til de spørgsmål, der rejses i Parlamentets ændringsforslag 32, mens nogle af de
øvrige spørgsmål i dette ændringsforslag kan behandles som et led i de forvaltningspolitiske
retningslinjer for registrering og i henhold til proceduren i artikel 5, stk. 1.

Artikel 5, stk. 2

Selv om Kommissionen har afvist Parlamentets ændringsforslag 37 og 6, anerkender den
medlemsstaternes bekymringer med hensyn til geografiske og geopolitiske navne, der
vedrører en medlemsstats regionale opbygning. Derfor støtter Kommissionen Rådets forslag
til artikel 5, stk. 2, som en passende sikkerhedsforanstaltning, der giver medlemsstaterne
mulighed for at tackle problemerne i forbindelse med sådanne navne, men via en mere åben
og gennemskuelig procedure. Parlamentet vil måske også finde det hensigtsmæssigt at
behandle spørgsmålet på denne måde.

Artikel 5, stk. 3

Kommissionens oprindelige forslag til artikel 3, stk. 3, er ændret i lyset af ændringerne i
artikel 5, stk. 1 og 5, stk. 2. Artikel 5, stk. 3, i den fælles holdning er acceptabel for
Kommissionen. Dog understreger Kommissionen i forbindelse med artikel 5, stk. 3, at det er
vigtigt at præcisere, at topdomæneadministratoren ikke selv vedtager forvaltningspolitiske
retningslinjer, men blot fastlægger registreringspolitikken. Dette forhold vil Kommissionen
tydeliggøre i kontrakten med topdomæneadministratoren.

Mens Parlamentet i ændringsforslag 23 og 32 taler om registrering af domænenavne efter
"først-til-mølle"-princippet, nævner den fælles holdning ikke dette princip, der imidlertid er
det grundlæggende princip for en registreringspolitik. Kommissionen vil kunne tilslutte sig en
henvisning til dette princip som tilføjelse til artikel 5, stk. 3, som omformuleret i den fælles
holdning.
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Artikel 5, stk. 4

Kommissionen kan acceptere denne ændring af forslaget.

Artikel 6 – Udvalg

Rådet har foreslået, at Kommissionen bistås af et særligt forskriftsudvalg. Kommissionen
afviser dette forslag og fastholder, jf. bemærkningerne til artikel 5, at det er mere
hensigtsmæssigt, at Kommissionen bistås af det rådgivende udvalg, der nedsættes ved
direktivet om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og- tjenester5,
og indtil dette direktiv træder i kraft, af det udvalg, der er nedsat ved Rådets direktiv
90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre marked for teletjenester ved
gennemførelse af tilrådighedsstillelse af åbne net, ONP.

Det er Kommissionens opfattelse, at sammensmeltningen mellem informations- og
kommunikationsteknologier betyder, at spørgsmål om forvaltningen af internettet, som dem,
der er omfattet af denne forordning, bør behandles i tæt sammenhæng med andre spørgsmål
vedrørende elektroniske kommunikationsnet. Kommissionen mener også, at et krav om, at
Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg, vil udgøre en unødvendigt stor byrde for
Kommissionen og gøre det vanskeligt for Kommissionen, i samråd med
domæneadministratoren, at implementere .eu-topdomænet effektivt.

Kommissionen støtter Parlamentets ændringsforslag 39, men derudover fastholder
Kommissionen sit oprindelige forslag og afviser således formuleringen af artikel 6 i den
fælles holdning.

Artikel 8 – Implementeringsrapport (ny)

Rådet har foreslået, at Kommissionen aflægger rapport om implementeringen af internet-
topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer, et år efter
vedtagelsen af forordningen og derefter hvert andet år. Dette forslag er identisk med
Parlamentets ændringsforslag om samme emne. Kommissionen mener, at en sådan rapport vil
være en passende lejlighed til at gøre status over .eu-topdomænets udvikling, og betragter
forslaget som en relevant tilføjelse til forordningens bestemmelser.

4. KONKLUSION

Kommissionen kan acceptere alle ændringerne i Rådets fælles holdning, bortset fra forslaget
om et særligt forskriftsudvalg i artikel 6.

5 Forslag til direktiv om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og- tjeneste –
KOM(2000) 393.


