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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.     /2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την υλοποίηση του .eu Τοµέα Ανωτάτου Επιπέδου

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 96 Ε, 27.3.2001, σ. 333.
2 ΕΕ C 155, 29.5.2001, σ. 10.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της           (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της               (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η δηµιουργία του .eu Τοµέα Ανωτάτου Επιπέδου (TLD) αποτελεί έναν από τους στόχους της

πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική Ευρώπη, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβώνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, µε σκοπό την

επίσπευση του ηλεκτρονικού εµπορίου.

(2) Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβoύλιο και το Συµβούλιο για την

οργάνωση και τη διαχείριση του ∆ιαδικτύου αναφέρεται στη δηµιουργία του .eu TLD και το

ψήφισµα του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2000, για την οργάνωση και τη διαχείριση του

∆ιαδικτύου 1, επιφορτίζει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον συντονισµό των πολιτικών που

έχουν σχέση µε τη διαχείριση του ∆ιαδικτύου.

(3) Οι TLDs αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της υποδοµής του ∆ιαδικτύου. Αποτελούν

ουσιαστικό στοιχείο της καθολικής διαλειτουργικότητας του Παγκόσµιου Ιστού («WWW» ή

«Web»). Η σύνδεση και η παραµονή οι οποίες επιτυγχάνονται µε τη χορήγηση ονοµάτων

τοµέα και οι σχετικές διευθύνσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν

υπολογιστές και ιστοθέσεις στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι TLDs αποτελούν επίσης αναπόσπαστο

τµήµα οιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο ∆ιαδίκτυο.

(4) Ο .eu ΤLD θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση και την πρόσβαση στα δίκτυα του ∆ιαδικτύου

και την εικονική αγορά που βασίζεται στο ∆ιαδίκτυο, σύµφωνα µε το άρθρο 154,

παράγραφος 2 της συνθήκης, παρέχοντας έναν συµπληρωµατικό τοµέα καταχώρισης στους

υφιστάµενους κωδικούς χώρας των Τοµέων Ανωτάτου Επιπέδου (ccTLDs) ή την παγκόσµια

καταχώριση στους Τοµείς Ανωτάτου Επιπέδου γενικού χαρακτήρα και θα πρέπει να αυξήσει

κατά συνέπεια τις επιλογές και τον ανταγωνισµό.

                                                
1 ΕΕ C 293, 14.10.2000, σ. 3.
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(5) Ο .eu TLD θα πρέπει να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκών δικτύων,

σύµφωνα µε τα άρθρα 154 και 155 της συνθήκης, διασφαλίζοντας τη διαθεσιµότητα των

εξυπηρετητών ονοµάτων .eu στην Κοινότητα. Αυτό επηρεάζει την τοπολογία και την τεχνική

υποδοµή του ∆ιαδικτύου στην Ευρώπη, η οποία θα επωφεληθεί από έναν επιπλέον αριθµό

εξυπηρετητών ονοµάτων στην Κοινότητα.

(6) Μέσω του .eu TLD, η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποκτήσει µεγαλύτερη προβολή στην

εικονική αγορά, η οποία βασίζεται στο ∆ιαδίκτυο. Ο .eu TLD θα πρέπει να παρέχει µια

σαφώς αναγνωρίσιµη σύνδεση µε την Κοινότητα, το συναφές νοµικό πλαίσιο και την

ευρωπαϊκή αγορά. Θα πρέπει να επιτρέπει στις επιχειρήσεις, στους οργανισµούς και στα

φυσικά πρόσωπα εντός της Κοινότητας να καταχωρούνται σε έναν ειδικό τοµέα ο οποίος θα

καθιστά την εν λόγω σύνδεση εµφανή. Ως τέτοιος, ο .eu TLD όχι µόνο θα αποτελεί το κύριο

δοµικό στοιχείο του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρώπη, αλλά θα υποστηρίζει επίσης τους

στόχους του άρθρου 14 της συνθήκης.

(7) Ο .eu TLD µπορεί να επιταχύνει τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ευρώπη

συνολικά, να επιτελέσει σοβαρό ρόλο στην ενσωµάτωση των µελλοντικών κρατών µελών

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να βοηθήσει να καταπολεµηθεί ο κίνδυνος ψηφιακού χάσµατος

µε τις γειτονικές χώρες· Θα πρέπει, συνεπώς, να αναµένεται ότι ο παρών κανονισµός θα

επεκταθεί και στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ότι µπορεί να ζητηθούν τροποποιήσεις

στους υφιστάµενους διακανονισµούς µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων

ευρωπαϊκών χωρών, για την πλήρωση των απαιτήσεων του .eu TLD, ώστε να µπορούν να

συµµετέχουν σ�αυτό και οντότητες στις εν λόγω χώρες.
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(8) Ο παρών κανονισµός ισχύει υπό την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου περί προστασίας των

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

γίνεται σύµφωνα µε τις αρχές που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

(9) Η διαχείριση του ∆ιαδικτύου βασίζεται εν γένει στις αρχές της αποφυγής παρεµβάσεων, της

αυτοδιαχείρισης και της αυτορρύθµισης. Στο µέτρο του δυνατού και µε την επιφύλαξη του

κοινοτικού δικαίου, οι αρχές αυτές θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται στο .eu ccTLD. Η

υλοποίηση του .eu ΤLD µπορεί να λαµβάνει υπόψη της τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές και

να υποστηρίζεται από εθελοντικές κατευθυντήριες γραµµές ή κώδικες ορθής συµπεριφοράς,

οσάκις ενδείκνυται.

(10) Η δηµιουργία του .eu TLD θα πρέπει να συµβάλλει στην προώθηση της εικόνας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παγκόσµια δίκτυα πληροφοριών και να εµπλουτίζει το σύστηµα

ονοµατοδότησης του ∆ιαδικτύου, επί πλέον των εθνικών ccTLD.

(11) Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να καθορίσει τους όρους υλοποίησης του .eu TLD,

ώστε να είναι σε θέση να ορίσει ένα Μητρώο και να θεσπίσει ένα πλαίσιο γενικής πολιτικής

εντός του οποίου θα λειτουργεί. Οι εθνικοί ccTLDs δεν καλύπτονται από τον παρόντα

κανονισµό.
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(12) Το Μητρώο είναι ο φορέας ο επιφορτισµένος µε την οργάνωση, διεύθυνση και διαχείριση του

.eu TLD, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των σχετικών βάσεων δεδοµένων και των

συνδεδεµένων υπηρεσιών δηµόσιας αναζήτησης, της διαπίστευσης των Καταχωρητών, της

καταχώρησης των ονοµάτων τοµέα που ζητούν οι διαπιστευµένοι Καταχωρητές, της

λειτουργίας των εξυπηρετητών ονοµάτων TLD και της διάδοσης των αρχείων ζώνης TLD. Οι

υπηρεσίες δηµόσιας αναζήτησης που συνδέονται µε τον TLD αναφέρονται ως αναζητήσεις

«Who is». Οι βάσεις δεδοµένων τύπου «Who is» θα πρέπει να συνάδουν προς το κοινοτικό

δίκαιο περί προστασίας των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Η πρόσβαση στις ανωτέρω

βάσεις δεδοµένων παρέχει πληροφορίες για κατόχους ονοµάτων τοµέα και αποτελεί

ουσιαστικό µέσο τόνωσης της εµπιστοσύνης των χρηστών.

(13) Μετά τη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή, βάσει ανοικτής, διαφανούς και αµερόληπτης

διαδικασίας επιλογής, θα πρέπει να ορίσει ένα Μητρώο. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνάψει

σύµβαση µε το επιλεγέν Μητρώο όπου θα πρέπει να προσδιορίζονται οι όροι που ισχύουν στο

Μητρώο για την οργάνωση, διεύθυνση και διαχείριση του .eu TLD. Η σύµβαση θα πρέπει να

είναι περιορισµένου χρόνου και να είναι δυνατόν να ανανεωθεί.

(14) Η Επιτροπή, ενεργώντας για λογαριασµό της Κοινότητας, έχει ζητήσει την εκχώρηση του

κωδικού EU µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ccTLD στο ∆ιαδίκτυο. Στις 25 Σεπτεµβρίου 2000,

το σώµα του ∆ιαδικτύου για την εκχώρηση ονοµάτων και αριθµών (ICANN) εξέδωσε

ψήφισµα στο οποίο αναφέρεται ότι «οι κωδικοί άλφα-2 (�) είναι µεταβιβάσιµοι ως ccTLDs,

µόνο σε περιπτώσεις όπου η υπηρεσία διατήρησης του προτύπου ISO 3166 έχει

πραγµατοποιήσει κράτηση του κωδικού στον κατάλογο των κατ� εξαίρεση κρατήσεων, ο

οποίος κωδικός καλύπτει οιαδήποτε εφαρµογή του προτύπου ISO 3166-1 η οποία απαιτεί την

κωδικοποιηµένη παρουσίαση του ονόµατος της ενδιαφερόµενης χώρας, εδάφους ή περιοχής».

Ο κωδικός EU πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις και συνεπώς είναι «µεταβιβάσιµος» στην

Κοινότητα.
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(15) Το ICANN είναι τώρα υπεύθυνο για το συντονισµό της εκχώρησης κωδικών που

αντιπροσωπεύουν το ccTLD στα Μητρώα. Το ψήφισµα του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου

2000 ενθαρρύνει την εφαρµογή των αρχών για τα Μητρώα ccTLD, οι οποίες εγκρίνονται από

την Κυβερνητική Συµβουλευτική Επιτροπή (GAC). Το Μητρώο θα πρέπει να συνάπτει

σύµβαση µε το ICANN στα πλαίσια των αρχών της GAC.

(16) Η θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος για την αντιµετώπιση κερδοσκοπικών και

καταχρηστικών καταχωρίσεων ονοµάτων τοµέα θα πρέπει να προβλέπει ότι οι κάτοχοι

προηγούµενων δικαιωµάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται σύµφωνα µε το εθνικό

και/ή το κοινοτικό δίκαιο, και οι δηµόσιοι φορείς απολαύουν συγκεκριµένης χρονικής

περιόδου (« sunrise period »)) κατά τη διάρκεια της οποίας η καταχώριση των ονοµάτων

τοµέα προορίζεται αποκλειστικά για τους κατόχους προηγούµενων δικαιωµάτων, τα οποία

αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται σύµφωνα µε το εθνικό και/ή το κοινοτικό δίκαιο, και για τους

δηµόσιους φορείς.

(17) Η ανάκληση των ονοµάτων τοµέα δεν θα πρέπει να γίνεται αυθαίρετα. Η ανάκληση µπορεί

όµως να γίνεται, ιδίως όταν ένα όνοµα τοµέα αντιβαίνει καταφανώς στη δηµόσια τάξη. Η

πολιτική περί ανακλήσεων θα πρέπει, ωστόσο, να προβλέπει έγκαιρο και αποτελεσµατικό

µηχανισµό.

(18) Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες ως προς το ζήτηµα των «αδέσποτων πραγµάτων» για να

αντιµετωπιστεί η κατάσταση ονοµάτων τοµέα η καταχώριση των οποίων δεν ανανεώνεται ή,

παραδείγµατος χάριν, λόγω του δικαίου της διαδοχής, δεν έχουν πλέον κάτοχο.
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(19) Το νέο Μητρώο.eu TLD δεν θα πρέπει να έχει αρµοδιότητες δηµιουργίας τοµέων δευτέρου

επιπέδου χρησιµοποιώντας κωδικούς άλφα -2 που εκπροσωπούν χώρες.

(20) Όταν γίνεται αναφορά στα ενδιαφερόµενα µέρη, θα πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις

µε τη συµµετοχή, ιδίως δηµόσιων αρχών, επιχειρήσεων, οργανισµών και φυσικών προσώπων.

Το Μητρώο µπορεί να συστήσει συµβουλευτικό όργανο για τη διοργάνωση των

διαβουλεύσεων αυτών.

(21) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, συµπεριλαµβανοµένων

των κριτηρίων για τη διαδικασία επιλογής του Μητρώου, του ορισµού του Μητρώου, καθώς

και της θέσπισης κανόνων δηµοσίου συµφέροντος, θα πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1.

(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεπόµενης δράσης, ήτοι η υλοποίηση του .eu TLD, είναι

αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω των

διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα

αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η υλοποίηση του .eu κωδικού χώρας των Τοµέων

Ανωτάτου Επιπέδου (ccTLD) εντός της Κοινότητας. Ο παρών κανονισµός θέτει τους όρους της εν

λόγω υλοποίησης, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού Μητρώου και καθιερώνει το πλαίσιο

γενικής πολιτικής εντός του οποίου λειτουργεί το Μητρώο.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διακανονισµών στα κράτη µέλη

όσον αφορά τους εθνικούς ccTLDs.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως :

(α) «Μητρώο» : η οντότητα η οποία επιφορτίζεται µε την οργάνωση, τη διαχείριση και τη

διεύθυνση του .eu TLD, συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης των σχετικών βάσεων

δεδοµένων, των συνδεδεµένων υπηρεσιών δηµόσιας αναζήτησης, της καταχώρισης των

ονοµάτων τοµέα, της λειτουργίας του Μητρώου ονοµάτων τοµέα, της λειτουργίας των

εξυπηρετητών ονοµάτων του Μητρώου του TLD και της διάδοσης των αρχείων ζώνης του

TLD.

(β) «Καταχωρητής» : το πρόσωπο ή η οντότητα που, µέσω συµβάσεως µε το Μητρώο, παρέχει

υπηρεσίες καταχώρησης ονοµάτων τοµέα σε καταχωρούµενους.
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Άρθρο 3

Χαρακτηριστικά του Μητρώου

1. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, η Επιτροπή :

(α) Θεσπίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία καθορισµού του Μητρώου,

(β) καθορίζει το Μητρώο αφού δηµοσιεύσει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού η διαδικασία για την εν λόγω

πρόσκληση ολοκληρωθεί,

(γ) συνάπτει σύµβαση η οποία προσδιορίζει τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους η Επιτροπή

εποπτεύει την οργάνωση, τη διεύθυνση και τη διαχείριση από το Μητρώο του .eu TLD. Η

σύµβαση µεταξύ της Επιτροπής και του Μητρώου πρέπει να είναι περιορισµένου χρόνου και

να είναι δυνατόν να ανανεωθεί.

Το Μητρώο δεν µπορεί να δέχεται καταχωρίσεις µέχρι να διαµορφωθεί πολιτική καταχωρίσεων.

2. Το Μητρώο πρέπει να είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος συγκροτείται σύµφωνα

µε το δίκαιο του κράτους µέλους και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση και

την κύρια εγκατάστασή του εντός της Κοινότητας.

3. Αφού λάβει προηγουµένως τη συναίνεση της Επιτροπής, το Μητρώο συνάπτει κατάλληλη

σύµβαση που προβλέπει την εκχώρηση του κωδικού .eu ccTLD. Προς τον σκοπό αυτό,

λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές αρχές τις οποίες καθορίζει η Κυβερνητική Συµβουλευτική

Επιτροπή.
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4. Tο Μητρώο .eu TLD δεν λειτουργεί ως Καταχωρητής.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του Μητρώου

1. Το Μητρώο τηρεί τους κανόνες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα

κανονισµό και τις συµβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3. Το Μητρώο εφαρµόζει διαφανείς

και αµερόληπτες διαδικασίες.

1. Το Μητρώο :

(α) Οργανώνει, διευθύνει και διαχειρίζεται τον .eu TLD προς το γενικό συµφέρον και βάσει των

αρχών της ποιότητας, της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της προσβασιµότητας,

(β) καταχωρεί τα ονόµατα τοµέα στον .eu TLD µέσω οιουδήποτε διαπιστευµένου Καταχωρητή

.eu κατόπιν αιτήσεως από :

(i) οιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Κοινότητας, ή

(ii) οιονδήποτε οργανισµό ο οποίος είναι εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας, µε την

επιφύλαξη της εφαρµογής του εθνικού δικαίου, ή

(iii) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Κοινότητας,
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(γ) επιβάλλει τέλη, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε το κόστος που ανακύπτει,

(δ) εφαρµόζει πολιτική εξώδικης διευθέτησης των διαφορών και διαδικασία για την ταχεία

επίλυση των διαφορών µεταξύ των κατόχων ονοµάτων τοµέα όσον αφορά τα

δικαιώµατα που αφορούν τα ονόµατα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και των διαφορών που αφορούν τις µεµονωµένες

αποφάσεις του Μητρώου. Η πολιτική αυτή θεσπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5,

παράγραφος 1 και λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού

∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας. Η πολιτική παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη τις κατάλληλες

διαδικαστικές εγγυήσεις και εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη δικαστικών διαδικασιών,

(ε) θεσπίζει διαδικασίες και εκτελεί διαπιστεύσεις .eu Καταχωρητών και εξασφαλίζει

αποτελεσµατικές και αµερόληπτες συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των .eu

Καταχωρητών,

(στ) εξασφαλίζει την ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων.

Άρθρο 5

Πλαίσιο πολιτικής

1. Η Επιτροπή, αφού συµβουλευθεί το Μητρώο και µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο

6, παράγραφος 2, θεσπίζει κανόνες δηµοσίου συµφέροντος όσον αφορά την εφαρµογή και τις

λειτουργίες του .eu TLD και τις αρχές δηµοσίου συµφέροντος για τις καταχωρήσεις. Η πολιτική

δηµοσίου συµφέροντος περιλαµβάνει :
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(α) πολιτική εξώδικης διευθέτησης διαφορών,

(β) πολιτική δηµοσίου συµφέροντος για τις κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις

ονοµάτων τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας καταχώρισης ονοµάτων τοµέα

σταδιακά ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες προσωρινές ευκαιρίες για τους κατόχους

προηγούµενων δικαιωµάτων, τα οποία αναγνωρίζονται ή θεσπίζονται από το εθνικό και/ή το

κοινοτικό δίκαιο, και για τους δηµόσιους φορείς να καταχωρούν τα ονόµατά τους,

(γ) πολιτική περί πιθανής ανάκλησης των ονοµάτων τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου του

ζητήµατος των «αδέσποτων πραγµάτων»,

(δ) γλωσσικά ζητήµατα και γεωγραφικές έννοιες,

(ε) µεταχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώµατα.

2. Εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη

µπορούν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη περιορισµένο κατάλογο των

ευρέως ανεγνωρισµένων ονοµάτων σχετικά µε γεωγραφικές και/ή γεωπολιτικές έννοιες, οι οποίες

επηρεάζουν την πολιτική ή την εδαφική τους οργάνωση. Τα ονόµατα αυτά :

(α) δεν καταχωρούνται, ή

(β) καταχωρούνται µόνον ως τοµέας δεύτερου επιπέδου, σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσίου

συµφέροντος.
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Η Επιτροπή κοινοποιεί αµελλητί στο Μητρώο τον κατάλογο των κοινοποιηµένων ονοµάτων στα

οποία εφαρµόζονται παρόµοια κριτήρια. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο ταυτόχρονα µε την

κοινοποίηση του στο Μητρώο.

Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή, εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση, εγείρουν

ένσταση για κάποιο σηµείο που περιλαµβάνεται σε κοινοποιηµένο κατάλογο, η Επιτροπή λαµβάνει

µέτρα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, για τη θεραπεία της

κατάστασης.

3. Πριν από την έναρξη πράξεων καταχώρισης, το Μητρώο θεσπίζει την αρχική πολιτική

καταχωρήσεων για τον .eu TLD, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.

Το Μητρώο εφαρµόζει στην πολιτική καταχωρίσεων τους κανόνες δηµοσίου συµφέροντος που

θεσπίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, λαµβάνοντας υπόψη τους καταλόγους εξαιρέσεων που

αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην

παράγραφο 3.

Άρθρο 6

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένου του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.
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3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 7

Επιφύλαξη δικαιωµάτων

Η Κοινότητα διατηρεί όλα τα δικαιώµατα σχετικά µε τον .eu TLD, µεταξύ των οποίων, ιδίως, τα

δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα λοιπά δικαιώµατα σχετικά µε τις βάσεις δεδοµένων του

Μητρώου, τα οποία είναι απαραίτητα προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή του παρόντος

κανονισµού, καθώς και το δικαίωµα επανορισµού του Μητρώου.

Άρθρο 8

Έκθεση εφαρµογής

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ως προς την

εφαρµογή, την αποτελεσµατικότητα και τη λειτουργία του .eu TLD, ένα έτος µετά την έκδοση του

παρόντος κανονισµού και, εν συνεχεία, ανά διετία.
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Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 14 ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την παραπάνω

πρόταση κανονισµού 1. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 156 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 4 Ιουλίου 2001.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 28 Μαρτίου 2001 2.

4. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην δώσει γνώµη σχετικά µε την πρόταση

αυτή.

5. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την

τροποποιηµένη της πρόταση στις 3 Οκτωβρίου 2001 3.

6. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 στις

6 Νοεµβρίου 2001.

ΙΙ. Στόχος της πρότασης

Η πρόταση κανονισµού έχει στόχο να δηµιουργήσει ένα τοµέα ανωτάτου επιπέδου (TLD)

«.eu» στο ∆ιαδίκτυο, όπως προβλέπεται στην πρωτοβουλία eEurope που ενέκρινε το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, και

συγκεκριµένα προκειµένου να επιταχυνθεί το ηλεκτρονικό εµπόριο. Έχει επίσης στόχο να

καθορίσει τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις  υλοποίησης και λειτουργίας αυτού του

µητρώου.

                                                
1 ΕΕ αριθ. C..
2 ΕΕ αριθ. C 155 της 29.5.2001
3 ....
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ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο συµµερίζεται πλήρως τον στόχο της πρότασης και τις γενικές γραµµές της.

Ωστόσο εισήγαγε µέσα στην κοινή του θέση ορισµένες τροποποιήσεις οι σηµαντικότερες από

τις οποίες είναι οι εξής :

1) Στην κοινή θέση (άρθρο 5 παράγραφος 1) διευκρινίζονται ορισµένοι τοµείς στους

οποίους η Επιτροπή πρέπει να εφαρµόσει κανόνες πολιτικής δηµοσίου συµφέροντος.

Επιπλέον, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ειδική διαδικασία που αφορά την

χρησιµοποίηση ονοµάτων γεωγραφικής και/ή γεωπολιτικής φύσεως.

2) Το Συµβούλιο αντικατέστησε την συµβουλευτική επιτροπή της οδηγίας-πλαισίου για

τις τηλεπικοινωνίες µε ειδική επιτροπή κανονιστικού χαρακτήρα.

3) Στην κοινή θέση γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ µητρώου και καταχωρητού

(βλέπε άρθρο 2 παρ. β, άρθρο 3 παρ. 4 καθώς και άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο ε).

4) Το Συµβούλιο αναδιοργάνωσε ορισµένα σηµεία, ιδίως στα άρθρα 4 και 5 προκειµένου

συγκεκριµένα να γίνει σαφέστερη διάκριση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων της

Επιτροπής και του Μητρώου όσον αφορά την υλοποίηση του TLD «.eu».
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IV. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθέτησε το Συµβούλιο

- αριθ. 1 : αιτιολογική παράγραφος 10

- αριθ. 2 : αιτιολογική παράγραφος 15

- αριθ. 3 : αιτιολογική παράγραφος 12 τελευταία φράση

- αριθ. 4 : αιτιολογική παράγραφος 9

- αριθ. 5 : αιτιολογική παράγραφος 8

- αριθ. 7 : αιτιολογική παράγραφος 19

- αριθ. 8 : αιτιολογική παράγραφος 20

- αριθ. 10 : άρθρο 1 παρ. 2

- αριθ. 11 : άρθρο 2 παρ. (α)

- αριθ. 12 : άρθρο 2 παράγραφος (β)

- αριθ. 16 : άρθρο 3 παρ. 3

- αριθ. 17 : άρθρο 3 παρ. 4

- αριθ. 19 : άρθρο 4 παρ. 1

- αριθ. 21 : άρθρο 4 παρ. 2(α)

- αριθ. 22 : Το Συµβούλιο δέχθηκε την διαγραφή της αναφοράς στους ισχύοντες

κανόνες περί δηµοσίων συµβάσεων που περιέχεται στο άρθρο 3

παράγραφος 2 της πρότασης της Επιτροπής.

- αριθ. 25 : άρθρο 4 παρ. 2 σηµείο (ε)

- αριθ. 26 : άρθρο 4 παρ. 2 σηµείο (στ)

- αριθ. 29 : άρθρο 4 παρ. 2 σηµείο δ)

- αριθ. 40 :  άρθρο 8.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθέτησε το Συµβούλιο εν µέρει ή

κατ�ουσίαν

- αριθ. 6 : Στην κοινή θέση δεν διατηρήθηκε το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας ως

αιτιολογική παράγραφος. Ωστόσο στο άρθρο 5 παράγραφος 2 περιλαµβάνεται το

περιεχόµενό της υπό λεπτοµερέστερη µορφή.

- αριθ. 13 : Το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας περιλήφθηκε στο άρθρο 3 παράγραφος 1

εδάφιο β). Ωστόσο µέσα στην κοινή θέση δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη

προθεσµία για την δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδηλώσεως ενδιαφέροντος

(όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία αριθ. 9), διότι το Συµβούλιο

έκρινε σκόπιµο να έχει η Επιτροπή την ευχέρεια να αποφασίζει για την

ηµεροµηνία αυτής της δηµοσίευσης.

- αριθ. 14 : Το Συµβούλιο έδειξε ευνοϊκή στάση όσον αφορά την ιδέα αυτής της τροπολογίας,

η οποία προβλέπει τα µέσα χρηµατοδότησης του Μητρώου. Ωστόσο έκρινε

προτιµότερο να περιλάβει την ιδέα αυτή στο άρθρο 4 παράγραφος 2 γ,

συµπεριλαµβάνοντας την επιβολή τελών ως δικαίωµα του Μητρώου.

- αριθ. 15 : Το Συµβούλιο δεν συµπεριέλαβε αυτή την τροπολογία σχετικά µε το άρθρο 2

κρίνοντας ότι οι ιδέες που περιλαµβάνει περιέχονται κατ�ουσίαν στο άρθρο 3

παράγραφος 4 (διαχωρισµός ανάµεσα στο Μητρώο και τον καταχωρητή) καθώς

και µέσα στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη φράση (διαφάνεια και αµεροληψία)

της κοινής θέσης.

- αριθ. 20 : Το Συµβούλιο δεν έκρινε αναγκαίο να περιλάβει µέσα στο διατακτικό του

κανονισµού τον συνυπολογισµό από το Μητρώο των «βέλτιστων εθνικών

πρακτικών», αλλά αναφέρθηκε στο κριτήριο αυτό µέσα στην αιτιολογική

παράγραφο αριθ. 9.

- αριθ. 30 : Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και την αιτιολογική παράγραφο αριθ. 9 της κοινής

θέσης περιλαµβάνονται τα βασικά στοιχεία αυτής της τροπολογίας αλλά µε

διαφορετική διατύπωση.

- αριθ. 32 : Το Συµβούλιο δέχθηκε εν µέρει αυτή την τροπολογία, και ιδίως όσον αφορά την

προοδευτική καταχώρηση των ονοµάτων τοµέα (βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 1β)

της κοινής θέσης). Όσον αφορά τον κανόνα της εξυπηρέτησης κατά την

χρονολογική σειρά προτεραιότητας, βλέπε την αιτιολόγηση σχετικά µε την

τροπολογία αριθ. 23.
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- αριθ. 37 : Το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας περιλαµβάνεται µέσα στο άρθρο 5
παράγραφος 2, όπου διευκρινίζεται η ευχέρεια των κρατών µελών να λαµβάνουν
µέτρα απαγόρευσης όσον αφορά ονόµατα τοµέων γεωγραφικής και/ή
γεωπολιτικής φύσεως.

- αριθ. 38 : Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 γ) της κοινής θέσης περιλαµβάνεται εν µέρει το
αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται ρητώς στη ζήτηµα των
αδέσποτων ονοµάτων τοµέα. Ωστόσο το Συµβούλιο περιέλαβε αυτό το θέµα µέσα
στο πλαίσιο της πολιτικής της ανάκλησης και έκρινε προτιµότερο η ρύθµιση
αυτού του θέµατος να διευκρινισθεί αργότερα από την Επιτροπή µέσω των
κανόνων του άρθρου 5 παράγραφος 1 της κοινής θέσης.

3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

- αριθ. 9 : Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή την τροπολογία διότι έκρινε ότι το άρθρο 1
πρέπει να περιορισθεί στην περιγραφή του στόχου και του πεδίου εφαρµογής του
κανονισµού (όσον αφορά το θέµα της δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδηλώσεως
ενδιαφέροντος, βλέπε την αιτιολόγηση του Συµβουλίου σχετικά µε την
τροπολογία αριθ. 13).

- αριθ. 18 : Το Συµβούλιο έκρινε ότι το περιεχόµενο αυτής της τροπολογίας είναι υπερβολικά
λεπτοµερές για να περιληφθεί στον κανονισµό. Συνεπώς προτίµησε το ζήτηµα να
εξετασθεί µέσα στους κανόνες δηµόσιας πολιτικής γενικού ενδιαφέροντος που
αναφέρονται µέσα στο άρθρο 5 της κοινής θέσης. Ωστόσο η αιτιολογική
παράγραφος αριθ. 20, που αφορά τη σύσταση συµβουλευτικού οργάνου του
Μητρώου, εµπνέεται από αυτή την τροπολογία.

- αριθ. 23 : Το Συµβούλιο δεν περιέλαβε, µέσα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β) της κοινής του
θέσης τη γενική αρχή της εξυπηρέτησης κατά την «χρονολογική σειρά
προτεραιότητας», διότι έκρινε ότι η πολιτική καταχώρησης θα καθοριστεί
σαφέστερα στους κανόνες πολιτικής γενικού ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο
άρθρο 5.

- αριθ. 24 : Το Συµβούλιο έκρινε ότι η διατύπωση µέσα στην πρόταση της Επιτροπής
(άρθρο 4 παράγραφος 2 γ) σηµείο ι) είναι περισσότερο αρµόζουσα από νοµική
άποψη.

- αριθ. 27 : Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να περιληφθεί µέσα στο διατακτικό
του κανονισµού αναφορά στην τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδοµένων
αλλά ότι αρκεί να υπενθυµισθεί αυτό µέσα στην αιτιολογική παράγραφο 8
(σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ. 5)
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- αριθ. 28 : Το Συµβούλιο έκρινε ότι αυτό το αίτηµα - σχετικά µε την προσωρινή και µόνιµη

διαγραφή και µεταφορά καταχωρήσεων - καλύπτεται ήδη εφόσον συνάγεται από

τους κανόνες πολιτικής δηµοσίου συµφέροντος του άρθρου 5,

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την ανάκληση των ονοµάτων

τοµέων.

- αριθ. 29 : Μολονότι το Συµβούλιο εξετίµησε το πνεύµα της τροπολογίας αυτής, ωστόσο

έκρινε προτιµότερο να ανατεθεί στην Επιτροπή η έγκριση κανόνων πολιτικής

δηµοσίου συµφέροντος σε θέµατα καταχώρησης (σύµφωνα µε τις αρχές που

καθορίζονται µέσα στον κανονισµό) και να ανατεθεί στη συνέχεια στο Μητρώο

να υλοποιήσει αυτούς τους κανόνες και τις αρχές (βλέπε άρθρο 5 της κοινής

θέσης).

- αριθ. 34 : Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε τις διευκρινίσεις σχετικά µε την πολιτική ανάκλησης

που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Έκρινε προτιµότερο να ορίσει αυτή την πολιτική

µέσα στο πλαίσιο των κανόνων πολιτικής δηµοσίου συµφέροντος του άρθρου 5

παράγραφος 1, και να προβλέψει την υλοποίησή τους από το Μητρώο (άρθρο 4,

παράγραφος 2 δ) της κοινής θέσης).

- αριθ. 35 : Το Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να περιλάβει (µέσα στο άρθρο 4

παράγραφος 2 δ) της κοινής θέσης) διευκρινίσεις όσον αφορά το κόστος της

διαδικασίας επίλυσης των διαφορών που υφίστανται οι ενδιαφερόµενοι.

- αριθ. 36 : Το Συµβούλιο έκρινε ότι η τροπολογία αυτή είναι υπερβολικά λεπτοµερειακή.

- αριθ. 39 : Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε αυτή την τροπολογία του Κοινοβουλίου σχετικά µε

την επιτροπολογία, η οποία συµβαδίζει µε την πρόταση της Επιτροπής στην οποία

προσθέτει µεταβατική διάταξη. Πράγµατι, το Συµβούλιο επέλεξε (άρθρο 6 της

κοινής θέσης) συγκεκριµένη επιτροπή καθώς και κανονιστική διαδικασία.

Ταυτόχρονα το Συµβούλιο έκρινε αφενός ότι τα καθήκοντα που θα έχει η

επιτροπή θα είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που ανατίθενται στην επιτροπή

που προβλέπεται µέσα στην πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες,

και αφετέρου, ότι τα καθήκοντα αυτά, και µάλιστα η γνώµη που πρέπει να

διατυπώνεται σχετικά µε τους κανόνες πολιτικής δηµοσίου συµφέροντος του

άρθρου 5 παράγραφος 1 της κοινής θέσης, είναι κανονιστικού χαρακτήρα.

________________________





EL
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την υλοποίηση του τοµέα

ανωτάτου επιπέδου .eu

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τον ∆εκέµβριο του 2000,η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση, µε τη διαδικασία συναπόφασης
που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας1, την
πρόταση για κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου “.EU” στο Internet, COM(2000) 827τελικό –
2000/0328/COD.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 28Μαρτίου 2001.2

Στις 4 Ιουλίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά τροπολογιών σε πρώτη
ανάγνωση.3

Στις 2 Οκτωβρίου 2001,η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 250παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.4

Στις 6.11.2001,το Συµβούλιο ενέκρινε κοινή θέση.

Στην παρούσα ανακοίνωση εκτίθεται η γνώµη της Επιτροπής, κατ’ εφαρµογή της δεύτερης
υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, επί της κοινής θέσης που
ενέκρινε το Συµβούλιο.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με τον κανονισµό για την υλοποίηση τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu αποσκοπείται να

παρασχεθεί σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και άτοµα στην Ευρώπη νέος τοµέας για
καταχώριση ονοµάτων καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δίκτυα του Internet.Με
τον κανονισµό καθορίζονται οι όροι για την υλοποίηση του εν λόγω τοµέα ανωτάτου
επιπέδου και τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, καθώς και οι υποχρεώσεις που πρέπει να
τηρούνται από το µητρώο το οποίο θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του
τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Στον κανονισµό καθορίζεται επίσης το γενικό πλαίσιο

πολιτικής.

1
ΕΕ C 96, 27.3.2001,σ. 333.

2
ΕΕ C 155, 29.5.2001,σ.10.

3
ΕΕ C …

4
ΕΕ C … - [COM (2001) 535].
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνεται σειρά προτεινόµενων αλλαγών στην

αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί όλες τις εν λόγω
προτεινόµενες τροπολογίες, µε εξαίρεση την θέση του Συµβουλίου στο άρθρο 6.

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί όλες τις προτεινόµενες τροπολογίες του Συµβουλίου στις
αιτιολογικές σκέψεις, καθώς αποτελούν χρήσιµες αποσαφηνίσεις ή προσθήκες στην πρόταση
της Επιτροπής, µε το συγκεκριµένο σχολιασµό των ακόλουθων περιπτώσεων.

Αιτιολογική σκέψη 4: Το Συµβούλιο πρότεινε να διατυπωθεί η πρώτη πρόταση ως εξής: “Ο
τοµέας ανωτάτου επιπέδου .eu θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση και την πρόσβαση στα
δίκτυα του Internet και την εικονική αγορά …. (το υπόλοιπο κείµενο ταυτόσηµο µε την

πρόταση της Επιτροπής, υπογραµµίζεται η προσθήκη). Η τροποποίηση αυτή του αρχικού
κειµένου που αναφερόταν στο γεγονός ότι “Ο τοµέας ανωτάτου επιπέδου .eu θα πρέπει να
διευκολύνει την πρόσβαση σε ….” µπορεί να γίνει αποδεκτή.

Αιτιολογική σκέψη 7 (νέα): Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να υπογραµµιστεί η

σηµασία του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu για γειτονικές χώρες. ∆ηλώνεται επίσης η
προσδοκία επέκτασης των διατάξεων του κανονισµού στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο

καθώς και η πιθανή τροποποίηση υφιστάµενων ρυθµίσεων µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες για να
διευκολυνθεί και η δική τους συµµετοχή. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την ανάγκη να εξεταστεί

η ευρύτερη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και των ευρωπαϊκών τρίτων
χωρών στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu κατά το µέλλον, µολονότι ο κανονισµός θα

ισχύσει, εν πρώτοις, µόνο για κράτη µέλη της ΕΕ.

Αιτιολογική σκέψη 8 (νέα): Με την εν λόγω τροπολογία εισάγεται ρητή αναφορά στο

γεγονός ότι ο κανονισµός δεν θίγει την κοινοτική νοµοθεσία στο πεδίο της προστασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και συµβαδίζει µε τις αρχές που αναφέρονται στην

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρότεινε παρεµφερή τροπολογία (5). Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την εν

λόγω προσθήκη ως αποσαφήνιση του κειµένου, µολονότι δεν µπορεί να υπάρξει αµφιβολία
ως προς την ισχύ της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα.

Αιτιολογική σκέψη 9 (νέα): Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην ανάγκη το

µητρώο .eu να τηρεί τις διαχειριστικές αρχές του Internet, δηλαδή µη επέµβασης,
αυτοδιαχείριση και αυτορύθµιση. Επίσης αναφέρεται στην ανάγκη το µητρώο να λαµβάνει
υπόψη του βέλτιστη πρακτική, καθώς και η υλοποίηση να υποστηρίζεται κατά περίπτωση
από εθελοντικούς κώδικες δεοντολογίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε

παρεµφερείς προτάσεις τροποποίησης του κειµένου, µε την πρόσθετη διάταξη ότι οι κώδικες
δεοντολογίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί. Η Επιτροπή συµµερίζεται τους σχετικούς

στόχους, µε την επιφύλαξη ότι οι αναφερόµενες αρχές θα ίσχυαν µόνο για θέµατα διαχείρισης
που δεν αντιµετωπίζονται στον κανονισµό. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε το Συµβούλιο

ότι θα πρέπει κατά περίπτωση να χρησιµοποιούνται κώδικες δεοντολογίας, σε εθελοντική και
όχι υποχρεωτική βάση.
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Αιτιολογική σκέψη 10 (νέα): η εν λόγω αιτιολογική σκέψη καθορίζει ότι η καθιέρωση τοµέα
ανωτάτου επιπέδου .eu θα ισχυροποιήσει την εικόνα της Ευρώπης στα παγκόσµια δίκτυα
πληροφοριών και θα αποτελέσει προστιθέµενη αξία ως προς τους υφιστάµενους εθνικούς
τοµείς ανωτάτου επιπέδου· είναι ταυτόσηµη µε τροπολογία που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τους εν λόγω στόχους και µπορεί να συµφωνήσει
στην τροπολογία.

Αιτιολογική σκέψη 11: η εν λόγω αιτιολογική σκέψη προσθέτει αναφορά στην αιτιολογική
σκέψη 9 της πρότασης της Επιτροπής, ως προς το ότι οι εθνικοί τοµείς ανωτάτου επιπέδου
δεν καλύπτονται στον κανονισµό. (Στην νέα αυτή αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζεται
επίσης το κείµενο που πρότεινε το Συµβούλιο για το άρθρο 1). Η Επιτροπή συµφωνεί ότι ο

κανονισµός .euδεν θα ισχύει για εθνικούς τοµείς ανωτάτου επιπέδου και µπορεί να αποδεχθεί
την προτεινόµενη τροπολογία ως χρήσιµη αποσαφήνιση.

Αιτιολογική σκέψη 12 (νέα): η παρούσα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στις λειτουργίες του
µητρώου (καταχωρητήριο), στη σηµασία των βάσεων δεδοµένου τύπου “Whois” για την

προώθηση της εµπιστοσύνης των χρηστών, καθώς και στην ανάγκη οι εν λόγω βάσεις
δεδοµένων Whois να συµµορφώνονται µε την κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά την

προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Το κείµενο αναφέρεται στην προτεινόµενη
παράλληλη τροπολογία του Συµβουλίου στο άρθρο 2 σηµείο α, για συµπερίληψη αναφοράς
στη διατήρηση “συνδεδεµένων υπηρεσιών δηµόσιας αναζήτησης” και λειτουργία του
µητρώου ονοµάτων τοµέα µεταξύ των καθηκόντων του µητρώου. Η Επιτροπή µπορεί να

συµφωνήσει µε αυτή την πρόταση.

Αιτιολογική σκέψη 13 (νέα): η παρούσα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στη διαδικασία που
θα πρέπει να ακολουθήσει η Κοινότητα για τον καθορισµό του µητρώου, περιλαµβανοµένης
της δηµοσίευσης πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Η
αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην παράλληλη πρόταση του Συµβουλίου για τροποποίηση
του άρθρου 3. Η Επιτροπή συµφωνεί ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδηλώσεων

ενδιαφέροντος πρέπει να είναι εµφανής, ανοικτή και ισότιµη, καθώς και ότι κατάλληλος
τρόπος για την επίτευξη των παραπάνω είναι η δηµοσίευση πρόσκλησης στην Επίσηµη

Εφηµερίδα. Στο κείµενο του Συµβουλίου για την αιτιολογική σκέψη γίνεται επίσης αναφορά
στο χαρακτήρα της σύµβασης που πρέπει να υπογράψει το µητρώο µε την Επιτροπή, όπως
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής· η Επιτροπή συµφωνεί ότι η
παράλληλη αναφορά στις αιτιολογικές σκέψεις αποτελεί χρήσιµη πρόσθετη διασάφηση.

Αιτιολογική σκέψη 15 (νέα): στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη εισάγεται αναφορά στον
τρέχοντα ρόλο του σώµατος του Internetγια την εκχώρηση ονοµάτων και αριθµών (ICANN)
όσον αφορά την εκχώρηση κωδικών που αντιστοιχούν σε τοµείς ανωτάτου επιπέδου, αντί
ανάλογης αναφοράς στο καθεαυτό άρθρο. Εισάγεται επίσης αναφορά στο ψήφισµα του

Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2000, όπου ενθαρρύνεται η υλοποίηση των αρχών της
συµβουλευτικής επιτροπής των κυβερνήσεων (GAC), που αναφέρονται στην αιτιολογική

σκέψη 7 της πρότασης της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε παρεµφερή πρόταση τροπολογίας στο ICANN όπου

περιλαµβάνεται η φράση “υπό την επιφύλαξη µελλοντικών εξελίξεων”. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι το πρόσθετο αυτό κείµενο είναι περιττό και ενδέχεται να
δώσει την εσφαλµένη εντύπωση ότι η ΕΕ έχει αµφιβολίες ως προς τον µελλοντικό ρόλο του

ICANN. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συµφωνεί ότι ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη, στις
αιτιολογικές σκέψεις, το γεγονός ότι η µελλοντική ευθύνη για συντονισµό της απονοµής

κωδικών που εκπροσωπούν εθνικούς τοµείς ανωτάτου επιπέδου θα µπορούσε κατ’ αρχήν να
ανατεθεί σε άλλο φορέα. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή συµφωνεί επίσης ότι ενδείκνυται
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αναφορά στο άρθρο 3 όσον αφορά την ανάγκη το µητρώο να “συνάψει κατάλληλη σύµβαση
που προβλέπει την απονοµή του εθνικού κωδικού για τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu”, όπως
πρότεινε το Συµβούλιο, σε αντίθεση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής που αναφερόταν
συγκεκριµένα σε σύµβαση µε το ICANN.

Αιτιολογική σκέψη 16 (νέα): η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην συµπερίληψη,
στη δηµόσια πολιτική, διατάξεων που παρέχουν τη δυνατότητα σε κατόχους προηγουµένων
δικαιωµάτων και σε φορείς του δηµοσίου να επωφεληθούν µιας αρχικής περιόδου για
καταχωρίσεις, και αναφέρεται στο παράλληλο νέο κείµενο που πρότεινε το Συµβούλιο για το
άρθρο 5 (βλέπε παρακάτω). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγµατοποίησε παρεµφερείς
τροπολογίες όσον αφορά το άρθρο 4 “Υποχρεώσεις του µητρώου” όπου προβλέπεται ότι το
µητρώο δύναται να πραγµατοποιεί “σταδιακά” την καταχώριση ονοµάτων ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι προηγουµένων δικαιωµάτων αναγνωρισµένων στη νοµοθεσία

και στη δηµόσια πολιτική, διαθέτουν επαρκή χρόνο για καταχώριση των ονοµάτων τους. Η
Επιτροπή συµφωνεί ότι η πρόταση του Συµβουλίου αποτελεί χρήσιµη προσέγγιση, όσον
αφορά την ελαχιστοποίηση επακόλουθων διαφορών και το ενδεχόµενο κερδοσκοπικών και
καταχρηστικών καταχωρίσεων, και ότι η σταδιακή καταχώριση µπορεί να αποτελέσει

σηµαντικό µέσο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι κάτοχοι προηγουµένων δικαιωµάτων
αναγνωρισµένων ή καθιερωµένων στο πλαίσιο της εθνικής ή της κοινοτικής νοµοθεσίας,
σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµόσιας πολιτικής που έχουν εγκριθεί δυνάµει του άρθρου 5
παράγραφος 1, θα είναι οι πρώτοι που θα τύχουν καταχώρισης.

Αιτιολογική σκέψη 17 (νέα): η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην ανάγκη
ανάκλησης ονοµάτων µε έγκαιρο και αποτελεσµατικό, όχι όµως αυθαίρετο τρόπο, καθώς και
ότι η ανάκληση µπορεί να επιτευχθεί εάν ένα όνοµα τοµέα αντίκειται προφανώς στη δηµόσια
τάξη. Το Συµβούλιο πρότεινε επίσης να συµπεριληφθεί στο άρθρο 4 απαίτηση να εγκρίνει η
Επιτροπή διατάξεις δηµόσιας πολιτικής αναφορικά, µεταξύ άλλων, στο ενδεχόµενο
ανάκλησης ονοµάτων τοµέα. Η Επιτροπή συµφωνεί ότι µια ανάλογη αιτιολογική σκέψη θα

αποτελούσε χρήσιµη αποσαφήνιση της ακολουθητέας διαδικασίας από το µητρώο ως προς
την ανάκληση ονοµάτων. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι οι εν λόγω προτάσεις συµβαδίζουν

µε το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πρότασής της όσον αφορά την ανάγκη αποφυγής
κερδοσκοπικών και καταχρηστικών καταχωρίσεων.

Εκτός από την πολιτική ανάκλησης ονοµάτων τοµέα, το Συµβούλιο αντιµετωπίζει την
ανάγκη που έθεσε το Κοινοβούλιο, να θεσπιστεί πολιτική για το ζήτηµα των αδέσποτων
ονοµάτων τοµέα (εν αδρανεία περιουσιακών στοιχείων), που δεν ανανεώνονται ή
παραµένουν χωρίς κάτοχο εξαιτίας του κληρονοµικού δικαίου.

Αιτιολογική σκέψη 19 (νέα): στην παρούσα αιτιολογική σκέψη προτείνεται ότι το µητρώο
δεν θα πρέπει να λάβει εξουσίες για δηµιουργία τοµέων δεύτερου επιπέδου µε χρήση

κωδικών alpha-2 που θα αντιστοιχούν σε χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε
παρεµφερή τροπολογία στις αιτιολογικές σκέψεις που αναφέρονται στις καταχωρίσεις

υποτοµέων µε χρήση ταυτοτήτων κρατών µελών. Ο περιορισµός χρησιµοποίησης των
κωδικών αυτών θα πρέπει, ωστόσο, να περιορίζεται σε τοµείς δεύτερου επιπέδου. Η

Επιτροπή συµφωνεί ότι θα ήταν ακατάλληλοι τοµείς αυτού του είδους και συµφωνεί µε την
πρόταση του Συµβουλίου.
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Αιτιολογική σκέψη 20 (νέα): µε την παρούσα αιτιολογική σκέψη επιδιώκεται η αποσαφήνιση
της έννοιας των “ενδιαφεροµένων µερών” του άρθρου 5 παράγραφος 3, προτείνοντας ότι στη
διαβούλευση µε τα µέρη αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται δηµόσιες αρχές, επιχειρήσεις,
οργανισµοί και φυσικά πρόσωπα. Αντικατοπτρίζοντας την πρόταση του Κοινοβουλίου για
δηµόσιο συµβουλευτικό όργανο όσον αφορά καταχώριση τοµέων δευτέρου επιπέδου, η
πρόταση του Συµβουλίου αναφέρεται, στην παρούσα αιτιολογική σκέψη, στη δυνατότητα του
µητρώου να συστήσει συµβουλευτικό φορέα για τη διοργάνωση της εν λόγω διαβούλευσης.
Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει µε την πρόταση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε
συµβουλευτικό όργανο δεν θα πρέπει να αποτελεί τον αποκλειστικό µηχανισµό διαβούλευσης
και ότι όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, είτε είναι µέλη του εν λόγω φορέα είτε όχι, είναι
ελεύθερα να συµµετάσχουν σε κάθε διαβούλευση. Το εν λόγω συµβουλευτικό όργανο θα
πρέπει να καθιερωθεί από το ίδιο το µητρώο.

Άρθρο 1 –Στόχος και πεδίο εφαρµογής του κανονισµού

Άρθρο 1.1

Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει στην διευκρίνιση που ορίζει ότι ο τοµέας ανωτάτου
επιπέδου .eu είναι εθνικός τοµέας ανωτάτου επιπέδου, µολονότι ο κωδικός EU που

αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εθνικός κωδικός υπό αυστηρή έννοια.

Άρθρο 1.2.

Το Συµβούλιο πρότεινε επέκταση του εν λόγω άρθρου ώστε να συµπεριληφθεί αναφορά στο
γεγονός ότι ο κανονισµός θα ισχύει µε την επιφύλαξη διακανονισµών στα κράτη µέλη όσον

αφορά τα εθνικά πεδία ανωτάτου επιπέδου (κωδικός χώρας). Παρεµφερής τροπολογία
προτείνεται από το Κοινοβούλιο µε αναφορά στους εθνικούς τοµείς ανωτάτου επιπέδου. Η
Επιτροπή συµφωνεί ότι ο κανονισµός για την υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu
δεν επιδιώκεται να ισχύσει για τους υφιστάµενους εθνικούς τοµείς ανωτάτου επιπέδου στα

κράτη µέλη, και µπορεί να αποδεχθεί την εν λόγω τροπολογία ως χρήσιµη αποσαφήνιση.

Στο παρόν άρθρο, η πρόταση του Συµβουλίου για αναφορά στο γενικό πλαίσιο πολιτικής
µπορεί να αντικαταστήσει τον αρχικό προσδιορισµό του πλαισίου δηµόσιας πολιτικής, καθώς
ο κανονισµός δεν περιορίζεται αυστηρά στη δηµόσια πολιτική. Η πρόταση αυτή έγινε επίσης

και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 2 –Ορισµοί

Άρθρο 2 σηµεία α και β

Το Συµβούλιο πρότεινε να επεκταθεί το αρχικό κείµενο της Επιτροπής ώστε να προβλεφθούν

πρόσθετες αναφορές στις λειτουργίες του µητρώου και να περιληφθεί ορισµός
“Καταχωρητή” (υπεύθυνου φορέα για την τήρηση του µητρώου). Οι πρόσθετες αυτές

αναφορές αποτελούν χρήσιµες αποσαφηνίσεις και συµπληρώνουν κατάλληλα την πρόταση.
Ο ορισµός υπεύθυνου του µητρώου (Καταχωρητή) είναι απαραίτητος, δεδοµένων των

πρόσθετων διατάξεων που περιλαµβάνονται στον κανονισµό, στα άρθρα 3 παράγραφος 4 και
4 παράγραφος 2 σηµείο e. Οι εν λόγω τροπολογίες αντιστοιχούν σε ανάλογες τροπολογίες

που πρότεινε το Κοινοβούλιο.
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Άρθρο 3 - Χαρακτηριστικά του µητρώου

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον καθορισµό του µητρώου από την Επιτροπή
έχει αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας στην πρόταση του Συµβουλίου και

περιλαµβάνει πρόσθετες απαιτήσεις. Συγκεκριµένα, η καθιέρωση των κριτηρίων και της
διαδικασίας για τον καθορισµό του µητρώου αποτελούν αντικείµενο διαβούλευσης της

συµβουλευτικής επιτροπής που συγκροτείται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ και το
ίδιο ισχύει για τον καθορισµό του µητρώου, έπειτα από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη

Εφηµερίδα πρόσκλησης που αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος, και για τη σύµβαση µε το
µητρώο. Η Επιτροπή έχει αναλάβει πλήρη δέσµευση ως προς την ανάγκη τήρησης διαφανών

διαδικασιών και µπορεί κατά συνέπεια να αποδεχθεί τις τροπολογίες. Η πρόταση του
Κοινοβουλίου για την συµπερίληψη αναφοράς σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ικανοποιείται µε την παρούσα αναθεώρηση του άρθρου 3 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
επισηµαίνει, ωστόσο, τον κίνδυνο εισαγωγής επαχθών διαδικασιών, καθώς και την επιφύλαξή
της όσον αφορά τον τύπο της συµβουλευτικής επιτροπής.

Το Συµβούλιο πρότεινε, επιπλέον, απαίτηση ότι το µητρώο δεν µπορεί να αποδέχεται

καταχωρίσεις έως ότου θεσπιστεί σχετική πολιτική. Τούτο δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετη
αποσαφήνιση, θα µπορούσε όµως εν µέρει να επαναλαµβάνει το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Το Συµβούλιο προτείνει την αντικατάσταση της ρητής αναφοράς στο µητρώο που συνάπτει η
σύµβαση µε το ICANN, στην πρόταση της Επιτροπής, µε αναφορά στο µητρώο που συνάπτει
“κατάλληλη σύµβαση που προβλέπει την ανάθεση του εθνικού (κωδικού χώρας) τοµέα
ανωτάτου επιπέδου .eu”. Στις αιτιολογικές σκέψεις θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα αναφορά
στον συναφή ρόλο που διαδραµατίζει επί του παρόντος το ICANN. ∆εδοµένου ότι η
µακροπρόθεσµη ανάληψη δέσµευσης του ICANN εξαρτάται από το συµβατικό καθεστώς, η
Επιτροπή συµφωνεί ότι η τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 3 αντικατοπτρίζει
ακριβέστερα την απαίτηση που πρέπει να καλύψει το µητρώο, καθώς και ότι ενδείκνυται
καλύτερα αναφορά στο ICANN στις αιτιολογικές σκέψεις και όχι στο κυρίως σώµα του
νοµικού κειµένου. Η εν λόγω τροπολογία συµπίπτει µε ανάλογη πρόταση του Κοινοβουλίου.

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Στην κοινή θέση του Συµβουλίου καθώς και στο κείµενο του Κοινοβουλίου έχει επίσης

προστεθεί απαίτηση το µητρώο .euνα µην λειτουργεί ως υπεύθυνος µητρώου. Ο διαχωρισµός
της λειτουργίας του µητρώου και του υπευθύνου µητρώου υποστηρίζεται από την Επιτροπή

ως µέτρο αποφυγής αθέµιτου ανταγωνισµού. Η εν λόγω τροποποίηση ανταποκρίνεται σε
ανάλογο αίτηµα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο. Επιπλέον µια επιπρόσθετη τροπολογία του
Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση πλήρους ανεξαρτησίας του µητρώου από τους υπευθύνους
µητρώου ενδέχεται να υπερβεί την ανάγκη εξασφάλισης του διαχωρισµού των

δραστηριοτήτων και να καταστεί περιττά περιοριστική. Η Επιτροπή υποστηρίζει εποµένως
την τροποποίηση του Συµβουλίου.

Άρθρο 4 –Υποχρεώσεις του µητρώου

Το Συµβούλιο πρότεινε διάφορες τροπολογίες στο κείµενο της Επιτροπής µε σκοπό την

αποσαφήνιση των υποχρεώσεων του µητρώου βάσει του κανονισµού. Η κοινή θέση
αντικατοπτρίζει επίσης ανάλογες τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.
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Άρθρο 4 παράγραφος 1

Οι προσθήκες, τόσο του Συµβουλίου όσο και του Κοινοβουλίου (Τροπολογία 19) στην
πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 4 παράγραφος 1 είναι αποδεκτές, δεδοµένου ότι
συµπληρώνουν την παρούσα παράγραφο µε παραποµπή στις συµβάσεις που αναφέρονται στο

άρθρο 3, προς την οποία, θα πρέπει να συµµορφωθεί το µητρώο. Η αναφορά σε διαφανείς και
ισότιµες διαδικασίες είχε ήδη περιληφθεί στην αρχική πρόταση, µολονότι τώρα τοποθετείται
σε άλλο σηµείο του κειµένου.

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο α)

Η προσθήκη της ανάγκης το µητρώο να διοργανώνει, διοικεί και διαχειρίζεται το .euπρος το
γενικό συµφέρον αποτελεί χρήσιµη προσθήκη που συµβαδίζει µε τις αρχές της

συµβουλευτικής επιτροπής των κυβερνήσεων όσον αφορά την απονοµή και διαχείριση
εθνικών τοµέων ανωτάτου επιπέδου της 23 Φεβρουαρίου 2000και είναι αποδεκτή από την
Επιτροπή.

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο β) και σηµείο ε)

Η πρόταση για απάλειψη της αναφοράς στην ανάγκη το µητρώο να “τηρεί τους ισχύοντες
κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις”, που προτάθηκε στην κοινή θέση του Συµβουλίου και
στην τροπολογία 22 του Κοινοβουλίου, είναι αποδεκτή από την Επιτροπή, δεδοµένου ότι οι
κανόνες αυτοί θα ισχύσουν αναµφισβήτητα βάσει της υφιστάµενης νοµοθεσίας, εφόσον το
µητρώο τηρήσει τους όρους εφαρµογής τους. Είναι εξάλλου δυνατό το µητρώο να είναι
ιδιωτικός µη κερδοσκοπικός φορέας και να µην ισχύουν οι κανόνες για τις δηµόσιες

συµβάσεις. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή συµφωνεί ότι δεν θα ενδεικνυόταν ρητή
διάταξη στον κανονισµό για την εφαρµογή κανόνων για τις δηµόσιες συµβάσεις.

Στην αρχική πρόταση δεν θίγεται η σχέση µεταξύ του µητρώου και των υπευθύνων µητρώου,
καθώς επιδιωκόταν να αφεθεί η ανάπτυξή τους µε ευθύνη του µητρώου. Οι πτυχές αυτές της
οργάνωσης των καταχωρίσεων εισάγονται πλέον στον κανονισµό µέσω των τροπολογιών του
Συµβουλίου (4.2.β και 4.2.ε), ενώ παρεµφερής τροπολογία έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο
(τροπολογία 25).Η καταχώρηση ονοµάτων τοµέα µέσω διαπιστευµένων υπευθύνων µητρώου
αποτελεί διαδεδοµένη πρακτική στη διαχείριση του τοµέα ανωτάτου επιπέδου και παρέχει τη

δυνατότητα ανταγωνισµού µεταξύ των υπευθύνων µητρώου. Οι αρχές που προστέθηκαν στην
κοινή θέση είναι αποδεκτές από την Επιτροπή, καθώς αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις του
µητρώου ως προς τους υπευθύνους µητρώου· το κείµενο που πρότεινε το Συµβούλιο
περιλαµβάνει την τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο β) (ii) που αναφέρεται σε οργανισµούς που έχουν ιδρυθεί
εντός της Κοινότητας συµπληρώνεται στην κοινή θέση µε την προσθήκη “υπό την επιφύλαξη
της ισχύος της εθνικής νοµοθεσίας”. Η προσθήκη αυτή στην πρόταση της Επιτροπής
ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που εκφράζονται σε ορισµένα κράτη µέλη ως προς την

δυνατότητα εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας σε συγκεκριµένους οργανισµούς όσον αφορά
την καταχώρηση των ονοµάτων τους. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την προσθήκη αυτή,
στο µέτρο που µια τέτοια απαίτηση δεν θα επέβαλε στο µητρώο όρους για εκ των προτέρων

ελέγχους και στο µέτρο που οι εθνικοί κανόνες σε ένα κράτος µέλος σχετικά µε τους

οργανισµούς δεν επηρεάζουν ή δεν προτίθενται να επηρεάσουν το δικαίωµα ενός οργανισµού
άλλου κράτους µέλους να καταχωρίσει ένα όνοµα τοµέα στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου .EU,
λαµβάνοντας υπόψη ότι οιοσδήποτε σχετικός κανόνας δηµόσιας πολιτικής όσον αφορά την

εφαρµογή του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .EU ευθυγραµµίζεται µε το άρθρο 5 παράγραφος 1.
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Άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο δ)

Το Συµβούλιο πρότεινε επίσης ότι στο άρθρο 4 θα πρέπει να περιληφθεί απαίτηση το µητρώο
να εφαρµόζει πολιτική εξωδικαστικής ρύθµισης διαφορών καθώς και διαδικασία ταχείας
επίλυσης διαφορών µεταξύ κατόχων ονοµάτων τοµέων, καθώς και ότι η πολιτική θεσπίζεται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 5 παράγραφος 1. Η εφαρµογή της εν λόγω πολιτικής ως
υποχρέωση του µητρώου δυνάµει του άρθρου 4 συµπίπτει µε την τροπολογία 29 του

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της αναφοράς, στην κοινή θέση, στην “εφαρµογή”
της πολιτικής, γεγονός που παρέχει στο µητρώο τη δυνατότητα να εκτιµήσει τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για να εκτελέσει την εν λόγω εφαρµογή. Μέρος του κειµένου που µεταφέρθηκε
από το αρχικό άρθρο 4 στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο δ) αναφέρεται στην πολιτική αυτή
καθεαυτή (“λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις ... δικαστικής προσφυγής”) και θα µπορούσε να
µεταφερθεί εκ νέου στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµείο α.

Στην τροπολογία 29 του Κοινοβουλίου προστίθεται ότι η εξωδικαστική ρύθµιση διαφορών θα
πρέπει να παρέχεται ατελώς ή το πολύ σε έναντι ανάκτησης κόστους. Ανάλογη απαίτηση
περιλαµβάνεται στην τροπολογία 35 του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει
την αρχή αυτή που προτείνει το Κοινοβούλιο, τασσόµενη ωστόσο υπέρ της δυνατότητας
ανάκτησης του κόστους, στην κοινή θέση δεν περιλαµβάνεται πάντως ανάλογη διάταξη. Η
αρχή ότι η εν λόγω εξωδικαστική ρύθµιση διαφορών διατίθεται έναντι ανάκτησης του

κόστους είναι συναφής µε ανάλογη αρχή που ισχύει για τα τέλη, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο γ.

Άρθρο 4 παράγραφος 2 σηµείο στ

Στην πρόταση του Συµβουλίου περιλαµβάνεται επίσης διάταξη µε την οποία απαιτείται το

µητρώο να “εξασφαλίζει την ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων”, όπου περιλαµβάνεται η
τροπολογία 26 του Κοινοβουλίου. Το καθήκον αυτό αποτελεί µέρος της κανονικής

λειτουργίας ενός µητρώου τοµέα ανωτάτου επιπέδου και η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την
τροπολογία. Θα µπορούσε ωστόσο να ανατοποθετηθεί ως λειτουργία του µητρώου, στον
ορισµό στο άρθρο 2 σηµείο α, θα ήταν δε σαφέστερο εάν προσδιορίζονταν αναφορά στη
βάση δεδοµένων των 'ονοµάτων τοµέα'.

Άρθρο 5 - Πλαίσιο πολιτικής

Η τροποποίηση στο άρθρο 5 είναι ουσιώδης. Χωρίς οι προτάσεις του Συµβουλίου να θίγουν
θεµελιωδώς τη γενική ισορροπία εξουσιών που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής,
(συγκεκριµένα ότι οι κανόνες δηµόσιας πολιτικής παραµένουν αρµοδιότητα της Επιτροπής
ενώ άλλα θέµατα εφαρµογής επαφίενται στο µητρώο), στην κοινή θέση εισάγονται
σηµαντικοί περιορισµοί στην πολιτική καταχώρισης που αρχικά προοριζόταν για το µητρώο.
Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροπολογίες του Συµβουλίου στην πρότασή της, στις
οποίες περιλαµβάνονται µερικές από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, υπογραµµίζεται
ωστόσο ο διευρυµένος ρόλος της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας, ως
συνέπεια, καθώς και ο πιθανός κίνδυνος θέσπισης επαχθών διαδικασιών σε αυτό το δυναµικό
και ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Η Επιτροπή υπογραµµίζει, προς τούτο, την ανάγκη
περιορισµού της εµπλοκής της σε θέµατα που αναφέρονται αυστηρά στη δηµόσια πολιτική,
µε πλήρη σεβασµό των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας.
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Άρθρο 5 παράγραφος 1

Θέµατα δηµόσιας πολιτικής προσδιορίζονται ακριβέστερα στο αναθεωρηµένο άρθρο 5
παράγραφος 1 και περιλαµβάνουν τα αρχικά δύο καίρια θέµατα δηµόσιας πολιτικής που
αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής. Συγκεκριµένα, την πολιτική έναντι

κερδοσκοπικής και καταχρηστικής καταχώρισης ονοµάτων τοµέα και την πολιτική που
αφορά την εξωδικαστική ρύθµιση διαφορών. Επιπλέον θέµατα που υπογραµµίζονται στην
πρόταση του Συµβουλίου είναι η πολιτική όσον αφορά την ανάκληση ονοµάτων τοµέα,
θέµατα γλωσσικού και γεωγραφικού χαρακτήρα, καθώς και δικαιώµατα πνευµατικής

ιδιοκτησίας και λοιπά δικαιώµατα. Επίσης, προστέθηκαν οι αρχές δηµόσιας πολιτικής για
θέµατα καταχώρισης που θα πρέπει να εφαρµόζει το µητρώο στην πολιτική καταχώρισης.

Το Κοινοβούλιο ενδέχεται να επιθυµεί να εκτιµηθεί ο βαθµός κατά τον οποίο η
αναδιατύπωση του άρθρου 5 παράγραφος 1, στην κοινή θέση, επηρεάζει εγκεκριµένες
τροπολογίες όσον αφορά θέµατα δηµόσιας πολιτικής. Ενόψει της τροπολογίας 38 του
Κοινοβουλίου, το ζήτηµα των ονοµάτων που δεν ανανεώνονται ή έχουν αφεθεί χωρίς κάτοχο
(αδέσποτα), εξαιτίας του κληρονοµικού δικαίου (σχολάζοντα περιουσιακά στοιχεία),
προστίθεται στα θέµατα δηµόσιας πολιτικής που πρέπει να αντιµετωπιστούν από κοινού µε

την ανάκληση των ονοµάτων τοµέα. Η ανάκληση των ονοµάτων τοµέα αποτελεί αφεαυτής
µέρος του θέµατος που θίγεται στην τροπολογία 34 του Κοινοβουλίου. Ο βαθµός στον οποίο

κάτοχοι προηγουµένων δικαιωµάτων, που έχουν αναγνωριστεί από την εθνική ή και
κοινοτική νοµοθεσία, καθώς και δηµόσιοι φορείς, έχουν τη δυνατότητα προσωρινής περιόδου
καταχώρισης, καθορίζεται ως µέρος της πολιτικής κατά της κερδοσκοπικής και
καταχρηστικής καταχώρισης ονοµάτων τοµέα· η εν λόγω τροποποίηση της πρότασης της

Επιτροπής αφορά εν µέρει τα ζητήµατα που θίγονται στην τροπολογία 32, ενώ ορισµένα από
τα πρόσθετα ζητήµατα που θίγονται στην παρούσα τροπολογία θα µπορούσαν να

αποτελέσουν µέρος των αρχών που θα αποφασιστούν όσον αφορά τη δηµόσια πολιτική σε
θέµατα καταχώρισης και σε συµφωνία µε τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 1.

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Η Επιτροπή απέρριψε τις τροπολογίες 37και 6, αναγνώρισε όµως τη σηµασία των ανησυχιών
που έχουν εκφραστεί από τα κράτη µέλη σε σχέση µε γεωγραφικά και γεωπολιτικά ονόµατα
που επηρεάζουν την εδαφική οργάνωση ενός κράτους µέλους. Για το σκοπό αυτό

υποστηρίζει την πρόταση του Συµβουλίου για το άρθρο 5 παράγραφος 2 σηµείο σηµείο α ως
ενδεδειγµένη διασφάλιση καθόσον παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα αντιµετώπισης

των θεµάτων που σχετίζονται µε τα ονόµατα αυτά, προβλέποντας ταυτόχρονα µια πλέον
διαφανή διαδικασία. Το Κοινοβούλιο ενδέχεται επίσης να κρίνει ενδεδειγµένη την

αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού όπως περιγράφεται στην κοινή θέση.

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για το άρθρο 3 παράγραφος 3 τροποποιήθηκε υπό το
πρίσµα των αλλαγών που εισήχθησαν στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 5.2. Το άρθρο 5
παράγραφος 3 της κοινής θέσης είναι αποδεκτό από την Επιτροπή. Πάντως, η Επιτροπή
υπογραµµίζει, στο πλαίσιο του άρθρου 5 παράγραφος 3, την ανάγκη να διασαφηνιστεί ότι το
µητρώο, ενώ εγκρίνει την πολιτική που αφορά την καταχώριση, εντούτοις το ίδιο δεν θα
εγκρίνει κανόνες δηµόσιας πολιτικής. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της την απαίτηση αυτή
στη σύµβαση που θα συνάψει µε το µητρώο.
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Ενώ το Κοινοβούλιο αναφέρεται στην καταχώριση ονοµάτων τοµέα µε κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση (τροπολογίες 23 και 32), στην κοινή θέση δεν αναφέρεται ανάλογη αρχή, η
οποία πάντως συνιστά θεµελιώδη αρχή στην πολιτική καταχώρισης. Η Επιτροπή θα
µπορούσε να συµφωνήσει µε αναφορά στην αρχή αυτή ως προσθήκη στο άρθρο 5
παράγραφος 3, όπως αναδιατυπώνεται στην κοινή θέση.

Άρθρο 5 παράγραφος 4.

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί την εν λόγω τροποποίηση της πρότασής της.

Άρθρο 6 –Συµβουλευτική επιτροπή

Το Συµβούλιο πρότεινε η Επιτροπή να επικουρείται από ειδική ρυθµιστική επιτροπή. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει την πρόταση αυτή και διατηρεί την άποψή της, υπό το

πρίσµα των σχολίων της στο άρθρο 5, ότι δηλαδή είναι πλέον ενδεδειγµένο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να διαβουλεύεται µε την συµβουλευτική επιτροπή που καθιερώνεται µε την οδηγία

σχετικά µε κοινό πλαίσιο κανονιστικών ρυθµίσεων για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών5, και - έως ότου τεθεί σε ισχύ η εν λόγω οδηγία - να επικουρείται από την
επιτροπή που καθιερώνεται δυνάµει του άρθρου 9 της οδηγίας 90/387/EΟΚ του Συµβουλίου
της 28ης Ιουνίου 1990 για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω εφαρµογής της παροχής ανοικτού δικτύου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών

επιβάλλει την επισκόπιση των θεµάτων διαχείρισης του Internet, όπως αυτά στα οποία
αναφέρεται ο εν λόγω κανονισµός, θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε στενή σύνδεση µε άλλα
θέµατα συναφή µε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η
απαίτηση να συµβουλεύεται (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) µια ρυθµιστική επιτροπή θα

συνιστούσε άσκοπη και περιττή επιβάρυνση της δυνατότητάς της, σε διαβούλευση µε το
µητρώο, να προβεί σε αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση του τοµέα ανωτάτου

επιπέδου .eu.

Η τροπολογία 39 του Κοινοβουλίου υποστηρίζεται από την Επιτροπή και, υπό τον όρο ότι θα
γίνει δεκτή η εν λόγω τροπολογία, η Επιτροπή διατηρεί την αρχική της πρόταση· κατά
συνέπεια απορρίπτει το άρθρο 6 όπως διατυπώνεται στην κοινή θέση.

Άρθρο 8 –Έκθεση υλοποίησης (νέο)

Το Συµβούλιο πρότεινε, ένα έτος έπειτα από την θέσπιση του κανονισµού και ακολούθως ανά
διετία, η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση, την αποτελεσµατικότητα
και τη λειτουργία του τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu. Τούτο αντικατοπτρίζει ταυτόσηµη

πρόταση του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω εκθέσεις συνιστούν χρήσιµη
ευκαιρία ανασκόπησης της προόδου στον τοµέα ανωτάτου επιπέδου .eu και κρίνει ότι η εν
λόγω πρόταση αποτελεί χρήσιµη προσθήκη στις διατάξεις του κανονισµού.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί όλες τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση
του Συµβουλίου, µε εξαίρεση την αναφορά σε ειδική ρυθµιστική επιτροπή στο άρθρο 6.

5
Πρόταση οδηγίας σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών

επικοινωνιών – COM(2000) 393.


