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VERORDENING (EG) Nr.    /2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                        

betreffende de invoering van het .eu-topniveau domein

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 156,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 333.
2 PB C 155 van 29.5.2001, blz. 10.
3 Advies van het Europees Parlement van 4 juli 2001 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van          (nog niet bekend-
gemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement van          (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoering van het .eu-topniveau domein (TLD) is als een van de doelstellingen om de

elektronische handel te versnellen opgenomen in het initiatief e-Europe, zoals bekrachtigd

door de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst in Lissabon op 23 en 24 maart 2000.

(2) In de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de organi-

satie en het beheer van internet wordt verwezen naar de invoering van het ".eu"-TLD en in de

resolutie van de Raad van 3 oktober 2000 betreffende de organisatie en het beheer van inter-

net 1 wordt de Commissie ermee belast de coördinatie van het beleid op het gebied van

internet-beheer te bevorderen.

(3) TLD's zijn onlosmakelijk verbonden met de internet-infrastructuur. Ze zijn een essentieel

onderdeel van de mondiale interoperabiliteit van het World Wide Web ("WWW" of "het

internet"). De toekenning van domeinnamen en de daarbij behorende adressen maakt het

mogelijk voor gebruikers om te zoeken naar en verbindingen te leggen met computers en

websites op het internet. TLD's zijn ook een onmisbaar onderdeel van elk Internet e-mail

adres.

(4) In de zin van artikel 154, lid 2, van het Verdrag zou het .eu-TLD moeten bijdragen tot gebruik

van, en toegang tot, internet-netwerken en op internet gebaseerde virtuele markten voor een

extra registratiedomein naast de bestaande landcode-topniveaudomeinen (ccTLD's) of de

generieke topniveau domeinen, en zou het aldus moeten leiden tot meer keus en meer

concurrentie.

                                                
1 PB C 293 van 14.10.2000, blz. 3.
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(5) In de zin van de artikelen 154 en 155 van het Verdrag zou het .eu-TLD de interoperabiliteit

van de trans-Europese netwerken moeten verbeteren doordat het zorgt voor de beschikbaar-

heid van .eu-naam servers in de Gemeenschap. Dit zal gevolgen hebben voor de topologie en

de technische infrastructuur van internet in Europa, dat zal profiteren van een aantal extra

naam servers in de Gemeenschap.

(6) Door het .eu-TLD zou de interne markt beter zichtbaar moeten worden op de virtuele

internetmarkt. Het .eu-TLD zou een duidelijke koppeling moeten leggen met de

Gemeenschap, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt. Het zou bedrijven,

organisaties en natuurlijke personen binnen de Gemeenschap de mogelijkheid moeten bieden

tot registratie in een specifiek domein waardoor deze relatie duidelijk wordt. Dit betekent dat

het ".eu"-TLD niet alleen een hoeksteen voor de elektronische handel in Europa zal zijn, maar

ook de doelstellingen van artikel 14 van het Verdrag zal ondersteunen.

(7) Het .eu-TLD kan de voordelen van de informatiemaatschappij in heel Europa bespoedigen,

een rol spelen bij de integratie van toekomstige lidstaten in de Europese Unie, en het risico

van een digitale kloof met de buurlanden helpen afwenden. Derhalve kan worden verwacht

dat de verordening zal worden uitgebreid tot de Europese Economische Ruimte en dat wijzi-

gingen van de bestaande regelingen tussen de Europese Unie en Europese derde landen zullen

worden nagestreefd om de vereisten van het .eu-TLD zodanig aan te passen dat entiteiten van

deze landen eraan kunnen deelnemen.
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(8) Deze verordening laat het Gemeenschapsrecht inzake de bescherming van persoonsgegevens

onverlet. De uitvoering van deze verordening dient in overeenstemming te zijn met de begin-

selen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens.

(9) Bij het beheer van internet wordt doorgaans uitgegaan van de beginselen van niet-inmenging,

zelfbeheer en zelfregulering; voorzover mogelijk en onverminderd het Gemeenschapsrecht

behoren deze beginselen ook van toepassing te zijn op het .eu-ccTLD. Bij de invoering van

het .eu-topniveau domein kan rekening worden gehouden met de beste praktijken in dit

verband en kan in voorkomend geval worden gesteund op vrijwillige richtsnoeren of gedrags-

codes.

(10) De invoering van het .eu-topniveau domein zou het profiel van de Europese Unie op de

wereldwijde informatienetwerken ten goede komen en zal aan het internet–

naamgevingssysteem een meerwaarde geven naast de nationale ccTLD's.

(11) Doel van deze verordening is het vaststellen van de voorwaarden voor de invoering van het

.eu-TLD, te voorzien in de aanwijzing van een register en het algemene beleidskader te

specificeren waarbinnen het register zal functioneren. Nationale topniveau domeinen vallen

niet onder deze verordening.
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(12) Het register is de instantie die wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van

het .eu-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de daarmee verbonden databanken en de

bijbehorende openbare raadplegingsdiensten, de accreditering van registrators, de registratie

van domeinnamen die door geaccrediteerde registrators worden aangevraagd, de exploitatie

van de TLD-naam servers en de verspreiding van de TLD-zone bestanden. Bij het topniveau-

domein behorende openbare raadplegingsdiensten worden "Who is"-raadplegingen genoemd.

Databanken van het type "Who is" moeten voldoen aan het Gemeenschapsrecht inzake de

bescherming van gegevens en de persoonlijke levenssfeer. Toegang tot deze databanken

verschaft informatie over een houder van een domeinnaam, wat van essentieel belang is om

het vertrouwen van de gebruikers te versterken.

(13) Na bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van een oproep

aan belangstellenden om te reageren dient de Commissie op basis van een open, doorzichtige

en niet-discriminerende selectieprocedure een register aan te wijzen. De Commissie moet een

contract sluiten met het geselecteerde register. Dit contract moet de voorwaarden bevatten die

van toepassing zijn op het register voor wat de organisatie, het bestuur en het beheer van het

.eu-TLD betreft.  Het contract wordt gesloten voor een beperkte tijdsduur met de

mogelijkheid van verlenging.

(14) De Commissie heeft namens de Gemeenschap verzocht om delegatie van de EU-code teneinde

een internet-ccTLD te creëren. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

(ICANN) heeft op 25 september 2000 een resolutie vastgesteld waarin wordt bepaald dat "alfa-2

codes als lcTND's uitsluitend delegeerbaar zijn wanneer het Maintenance Agency van ISO 3166

in zijn exceptionele reserveringslijst een reservering heeft opgenomen van de code die betrekking

heeft op een toepassing van ISO 3166-1 die een gecodeerde representatie van de naam van het

betrokken land, grondgebied of gebied nodig heeft". Aan deze voorwaarden wordt voldaan door

de EU-code, die dus aan de Gemeenschap kan worden gedelegeerd.
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(15) ICANN is thans verantwoordelijk voor het coördineren van de delegatie aan registers van codes

die voor ccTLD's staan. De resolutie van de Raad van 3 oktober 2000 moedigt de toepassing aan

van de op ccTLD's-registers toegepaste beginselen die door het Governmental Advisory

Committee (GAC) zijn aangenomen. Het register moet een contract met ICANN sluiten met

eerbiediging van de GAC-beginselen.

(16) Een overheidsbeleid om speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen tegen te gaan

moet er ook voor zorgen dat overheidsinstanties en houders van oudere rechten die in de nationale

en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld een specifiek tijdsbestek toegewezen

krijgen (sunrise period) tijdens deze periode is de registratie van domeinnamen uitsluitend

gereserveerd is voor overheidsinstanties en deze houders van oudere rechten die in de nationale

en/of communautaire wetgeving zijn erkend of vastgesteld.

(17) Domeinnamen mogen niet willekeurig worden ingetrokken; intrekking kan evenwel worden

verkregen wanneer een bepaalde domeinnaam kennelijk in strijd is met de openbare orde. Het

intrekkingsbeleid moet niettemin voorzien in een mechanisme dat snel en doeltreffend werkt.

(18) Er moeten regels worden vastgesteld met betrekking tot de kwestie van bona vacantia teneinde de

status te bepalen van domeinnamen waarvan de registratie niet wordt verlengd of die bijvoorbeeld

vanwege het erfrecht geen houder meer hebben.
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(19) Het nieuwe .eu-TLD-register moet niet de bevoegdheid hebben om domeinen op het tweede

niveau te creëren waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-2-codes die staan voor landen.

(20) Wanneer naar betrokken partijen wordt verwezen, moet worden voorzien in een raadpleging

waarbij met name overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen betrokken

zijn. Het register zou een adviesorgaan kunnen instellen om een dergelijke raadpleging te organi-

seren.

(21) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen, waaronder criteria voor de

selectieprocedure van het register, de aanwijzing van het register, alsmede de vaststelling van

regels voor het beleid, dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de

Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de

Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1.

(22) Daar het doel van het overwogen optreden, namelijk de invoering van het .eu-TLD niet vol-

doende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, en derhalve wegens de omvang of de

gevolgen van het optreden beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de

Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits-

beginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde even-

redigheidsbeginsel gaat de verordening niet verder dan nodig is om dit doel te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

Doel en werkingssfeer

1. Doel van deze verordening is de invoering van het .eu-landcode-topniveaudomein (ccTLD) in de

Gemeenschap. Deze verordening stelt de voorwaarden voor de invoering vast, met inbegrip van de

aanwijzing van een register, en het algemene beleidskader waarbinnen het register zal functioneren.

2. Deze verordening doet geen afbreuk aan de in de lidstaten geldende regelingen met betrekking tot

nationale ccTLD's.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "register": de instantie die wordt belast met de organisatie, het bestuur en het beheer van het

.eu-TLD, met inbegrip van het onderhoud van de daarmee verbonden databanken en de

bijbehorende openbare raadplegingsdiensten, de registratie van domeinnamen, de exploitatie

van het register van domeinnamen, de exploitatie van de TLD-naamservers van het register en

de verspreiding van de TLD-zone bestanden;

b) "registrator": een persoon of instantie die op grond van een overeenkomst met het register

diensten levert met het oog op de registratie van domeinnamen.
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Artikel 3

Kenmerken van het register

1. De Commissie zorgt overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 2, voor:

a) de vaststelling van de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register;

b) de aanwijzing van het register, na een oproep aan belangstellenden in het Publicatieblad van

de Europese Gemeenschappen te hebben bekendgemaakt en de procedure met betrekking tot

deze oproep te hebben afgerond;

c) de totstandkoming van een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het toezicht van de

Commissie op de organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD door het register

worden gespecificeerd. De overeenkomst tussen de Commissie en het register wordt gesloten

voor een bepaalde tijd en kan worden verlengd.

Het register mag geen registraties aanvaarden zo lang het registratiebeleid niet is vastgesteld.

2. Het register heeft de vorm van een organisatie zonder winstoogmerk naar het recht van een

lidstaat en heeft haar vestigingsplaats, hoofdbestuur en hoofdkantoor in de Gemeenschap.

3. Met voorafgaande goedkeuring van de Commissie sluit het register een  passende overeenkomst

voor de delegatie van de .eu-ccTLD. Daarbij worden de  relevante beginselen die zijn aangenomen

door het Governmental Advisory Committee, in acht worden genomen.
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4. Het .eu-TLD-register fungeert zelf niet als registrator.

Artikel 4

Verplichtingen van het register

1. Het register houdt zich aan de voorschriften, het beleid en de procedures die in deze verordening

zijn vastgelegd, alsmede aan de contracten bedoeld in artikel 3. Het register volgt doorzichtige en

niet-discriminerende procedures.

2. Het register:

a) organiseert, bestuurt en beheert het .eu-TLD in het algemeen belang en op basis van de

beginselen van kwaliteit, efficiëntie, betrouwbaarheid en toegankelijkheid;

b) registreert via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden

aangevraagd door:

i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap

hebben, of

ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de toe-

passing van de nationale wetgeving, of

iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven;
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c) brengt een vergoeding in rekening die direct gerelateerd is aan de daadwerkelijk gemaakte

kosten;

d) past een beleid en een procedure toe voor snelle buiten gerechtelijke beslechting van

geschillen tussen houders van domeinnamen met betrekking tot de rechten die verband

houden met namen, met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten, alsmede geschillen

over individuele besluiten van het register. Dit beleid wordt vastgesteld overeenkomstig

artikel 5, lid 1, en houdt rekening met de aanbevelingen van de Wereldorganisatie voor de

intellectuele eigendom. Het beleid zorgt voor afdoende procedurele waarborgen voor de

betrokken partijen en laat eventuele gerechtelijke stappen onverlet;

e) stelt procedures voor de accreditering van .eu-registrators vast en voert deze uit, en waarborgt

voorts een doeltreffende en eerlijke mededinging tussen .eu-registrators;

f) zorgt voor de integriteit van de databank.

Artikel 5

Beleidskader

1. De Commissie stelt overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 2, en na raadpleging van het

register regels vast met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het

.eu-TLD, alsmede de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Het overheidsbeleid

omvat onder meer:
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a) het beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen;

b) het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de

mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen

houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend

of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren;

c) het beleid inzake mogelijke intrekking van domeinnamen, met inbegrip van de kwestie van

bona vacantia;

d) de behandeling van vraagstukken in verband met taal en geografische concepten;

e) de behandeling van de intellectuele eigendom en andere rechten.

2. Uiterlijk 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening, kunnen de lidstaten

de Commissie en de andere lidstaten een beperkte lijst doen toekomen van algemeen erkende

namen die betrekking hebben op geografische en/of geo-politieke begrippen van hun politieke of

territoriale organisatie en die

a) ofwel niet mogen worden geregistreerd;

b) ofwel alleen mogen worden geregistreerd onder een domein op het tweede niveau,

overeenkomstig de regels van het overheidsbeleid.
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De Commissie stelt het register onverwijld in kennis van de lijst van meegedeelde namen waarop

deze criteria van toepassing zijn. Tegelijkertijd maakt de Commissie de lijst bekend.

Wanneer een lidstaat of de Commissie binnen 30 dagen na de bekendmaking bezwaar maakt tegen

een naam op een meegedeelde lijst, neemt de Commissie, volgens de procedure van artikel 5, lid 2,

maatregelen om de situatie te verhelpen.

3. Alvorens met het registreren te beginnen, bepaalt het register in overleg met de Commissie en

andere betrokken partijen het voorlopige registratie beleid met betrekking tot ".eu"-TLD. Het

register past in het registratie beleid de uit hoofde van artikel 5, lid 1, vastgestelde regels met

betrekking tot het overheidsbeleid toe, rekening houdend met de in artikel 5, lid 1 bis, vermelde lijst

van uitzonderingen.

4. De Commissie informeert het comité op gezette tijden over de in lid 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 6

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité (hierna "het comité" genoemd).

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van

Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG beoogde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
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3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 7

Voorbehoud van rechten

De Commissie behoudt alle rechten die aan het .eu-TLD zijn verbonden, zoals met name de

intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de registerdatabanken die voor de uitvoering

van deze verordening vereist zijn, alsmede het recht om het register opnieuw aan te wijzen.

Artikel 8

Verslaglegging

De Commissie brengt een jaar na de aanneming van deze verordening en vervolgens om de

twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de toepassing, de doeltreffendheid

en de werking van het .eu-TLD.
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Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I. Inleiding

1. Op 14 december 2000 heeft de Commissie bovengenoemd voorstel voor een

verordening 1 toegezonden aan de Raad. Dit voorstel is gebaseerd op artikel 156 van

het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2001 advies uitgebracht.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 maart 2001 advies uitgebracht. 2

4. Het Comité van de Regio’s heeft besloten geen advies over dit voorstel uit te brengen.

5. Op 3 oktober 2001 heeft de Commissie haar gewijzigd voorstel aan het Europees

Parlement en de Raad toegezonden. 3

6. Op 6 november 2001 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251.

II. Doel van het voorstel

Met dit verordeningsvoorstel wordt de invoering beoogd van een ".eu"-topniveaudomein voor

internet om de elektronische handel te versnellen, overeenkomstig het initiatief eEuropa

bekrachtigd door de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 23 en 24 maart 2000 in

Lissabon. Voorts heeft deze verordening tot doel de kenmerken en voorwaarden vast te stellen

voor de toepassing en de werking van dit register.

                                                
1 PB C  …
2 PB C 155 van 29.5.2001.
3 …
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III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt

De Raad onderschrijft volledig de doelstelling en de grote lijnen van het voorstel. Niettemin

heeft hij in zijn gemeenschappelijk standpunt een aantal wijzigingen opgenomen, waarvan de

belangrijkste hieronder worden aangegeven.

1) In het gemeenschappelijk standpunt (art. 5, lid 1) wordt een aantal gebieden genoemd

waarvoor de Commissie regels met betrekking tot het algemene overheidsbeleid moet

vaststellen. Voorts voorziet lid 2 in een specifieke procedure voor het gebruik van

namen die betrekking hebben op geografische en/of geo-politieke begrippen.

2) De Raad heeft het raadgevend comité van de kaderrichtlijn telecommunicatie vervangen

door een specifiek regelgevingscomité.

3) In het gemeenschappelijk standpunt wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het

register en de registrators (zie art. 2, onder b), art. 3, lid 4, en art. 4, lid 2, onder e)).

4) De Raad heeft een aantal herschikkingen doorgevoerd, met name in de artikelen 4 en 5,

om een duidelijker onderscheid te maken tussen de bevoegdheden en de taken van de

Commissie en van het register wat de toepassing van het ".eu"-topniveaudomein betreft.



12171/1/01 REV 1 ADD 1 sme/GB/fb 4
DG C I   NL

IV. Amendementen van het Europees Parlement

1. Door de Raad overgenomen amendementen van het Europees Parlement

- Nr. 1: overweging 10.

- Nr. 2: overweging 15.

- Nr. 3: overweging 12, laatste zin.

- Nr. 4: overweging 9.

- Nr. 5: overweging 8.

- Nr. 7: overweging 19.

- Nr. 8: overweging 20.

- Nr. 10: artikel 1, lid 2.

- Nr. 11: artikel 2, onder a).

- Nr. 12: artikel 2, onder b).

- Nr. 16: artikel 3, lid 3.

- Nr. 17: artikel 3, lid 4.

- Nr. 19: artikel 4, lid 1.

- Nr. 21: artikel 4, lid 2, onder a).

- Nr. 22: De Raad heeft ingestemd met de schrapping van de bepaling

betreffende de inzake overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften

in artikel 3, lid 2, van het Commissievoorstel.

- Nr. 25: artikel 4, lid 2, onder e).

- Nr. 26: artikel 4, lid 2, onder f).

- Nr. 29: artikel 4, lid 2, onder d).

- Nr. 40: artikel 8.



12171/1/01 REV 1 ADD 1 sme/GB/fb 5
DG C I   NL

2. Door de Raad gedeeltelijk of in beginsel overgenomen amendementen van het Europees

Parlement

- Nr. 6: De inhoud van dit amendement is niet als overweging opgenomen in het

gemeenschappelijk standpunt. In artikel 5, lid 2, is de inhoud ervan evenwel

meer in detail overgenomen.

- Nr. 13: De inhoud van dit amendement is overgenomen in artikel 3, lid 1, onder b).

In het gemeenschappelijk standpunt wordt evenwel geen precieze termijn

aangegeven voor de bekendmaking van een oproep tot het indienen van

blijken van belangstelling (waarom het Parlement in amendement nr. 9 had

verzocht), omdat de Raad van mening is dat de Commissie de datum van de

bekendmaking moet kunnen bepalen.

- Nr. 14: De Raad stond positief tegenover het idee van dit amendement, dat in de

middelen voor de financiering van het register voorziet. Hij vond het even-

wel verkieslijk dit idee over te nemen in artikel 4, lid 2, onder c), dat voor

het register de mogelijkheid inhoudt om kosten aan te rekenen.

- Nr. 15: De Raad heeft dit amendement in verband met artikel 2 niet overgenomen

omdat hij van mening is dat de ideeën ervan in essentie reeds vervat zijn in

artikel 3, lid 4 (scheiding tussen register en registrators) en artikel 4, lid 1,

tweede zin (doorzichtigheid en niet-discriminatie) van het gemeen-

schappelijk standpunt.

- Nr. 20: De Raad achtte het niet nodig om in het dispositief van de verordening te

bepalen dat het register rekening moet houden met de "beste praktijken op

nationaal niveau", maar in overweging 9 wordt daar wel gewag van

gemaakt.

- Nr. 30: De essentie van dit amendement wordt – weliswaar anders geredigeerd –

overgenomen in artikel 5, lid 3, en overweging 9 van het gemeenschappelijk

standpunt.

- Nr. 32: De Raad heeft dit amendement gedeeltelijk overgenomen, inzonderheid wat

betreft de geleidelijke registratie van domeinnamen (zie artikel 5, lid 1,

onder b), van het gemeenschappelijk standpunt). Zie de motivering ad

amendement nr. 23 in verband met het beginsel "wie eerst komt, eerst

maalt".
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- Nr. 37: De inhoud van dit amendement is overgenomen in artikel 5, lid 2, waarin
wordt bepaald dat de lidstaten maatregelen kunnen nemen ter verhindering
van de registratie van domeinnamen die geografische en/of geo-politieke
begrippen bevatten.

- Nr. 38: Artikel 5, lid 1, onder c), van het gemeenschappelijk standpunt neemt ten
dele het verzoek van het Europees Parlement over om een uitdrukkelijke
bepaling over de kwestie van de bona vacantia op te nemen. De Raad heeft
deze kwestie niettemin opgenomen in het kader van het intrekkingsbeleid en
hij vindt het verkieslijk dat deze kwestie later door de Commissie nader
wordt gepreciseerd volgens de in artikel 5, lid 1, van het gemeenschappelijk
standpunt bedoelde regels.

3. Door de Raad niet overgenomen amendementen van het Europees Parlement

- Nr. 9: De Raad heeft dit amendement niet overgenomen omdat hij van mening is
dat artikel 1 beperkt moet blijven tot het aangeven van het doel en de
werkingssfeer van de verordening. (Zie de motivering van de Raad ad
amendement 13 met betrekking tot het vraagstuk van de oproep tot het
indienen van blijken van belangstelling).

- Nr. 18: De Raad was van mening dat de inhoud van dit amendement te gedetailleerd
was om in de verordening te worden opgenomen. Hij vond het verkieslijk
dat dit vraagstuk wordt behandeld in het kader van de regels met betrekking
tot het overheidsbeleid, bedoeld in artikel 5 van het gemeenschappelijk
standpunt. Overweging 20 betreffende de oprichting van een adviesorgaan
voor het register is evenwel op dit amendement geïnspireerd.

- Nr. 23: De Raad heeft in artikel 4, lid 2, onder b), van het gemeenschappelijk
standpunt het algemene beginsel "wie eerst komt, eerst maalt" niet over-
genomen omdat hij van mening is dat het registratiebeleid nauwkeuriger zal
worden omschreven in de in artikel 5 bedoelde algemene regels met
betrekking tot het overheidsbeleid.

- Nr. 24: De Raad vond de formulering in het Commissievoorstel (artikel 4, lid 2,
onder c)) juridisch meer geschikt.

- Nr. 27: De Raad was van mening dat in het dispositief van de verordening niets
over naleving van de normen inzake gegevensbescherming hoeft te worden
gezegd, maar dat het volstaat daaraan te herinneren in overweging 8 (op
grond van amendement nr. 5).
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- Nr. 28: Volgens de Raad is dit verzoek – betreffende opschortingen, annuleringen
en overdracht van registraties – reeds gedeeltelijk gedekt door de algemene
regels met betrekking tot het overheidsbeleid van artikel 5, met inbegrip van
die betreffende de intrekking van domeinnamen.

- Nr. 29: Naar de geest wist de Raad dit amendement wel te appreciëren, maar hij gaf

er toch de voorkeur aan de Commissie te belasten met de vaststelling van de

algemene regels met betrekking tot het overheidsbeleid inzake registratie

(volgens de in de verordening neergelegde beginselen) en vervolgens het

register te belasten met de toepassing van deze regels en beginselen (zie

artikel 5 van het gemeenschappelijk standpunt).

- Nr. 34: De Raad heeft de door het Parlement gewenste preciseringen in verband met

het intrekkingsbeleid niet overgenomen. Hij gaf er de voorkeur aan dit

beleid te bepalen in het raam van de algemene regels met betrekking tot het

overheidsbeleid van artikel 5, lid 1, en het register te belasten met de

toepassing ervan (artikel 4, lid 2, onder d), van het gemeenschappelijk

standpunt).

- Nr. 35: De Raad achtte het niet wenselijk om (in artikel 4, lid 2, onder d), van het

gemeenschappelijk standpunt) nadere bepalingen op te nemen betreffende

de kosten van geschillenbeslechtingsprocedures voor de betrokkenen.

- Nr. 36: De Raad vond dit amendement te gedetailleerd.

- Nr. 39: De Raad heeft dit amendement van het Europees Parlement betreffende de

comitologie, dat geïnspireerd is op het voorstel van de Commissie waaraan

het een overgangsbepaling toevoegt, niet overgenomen. De Raad heeft

namelijk gekozen (artikel 6 van het gemeenschappelijk standpunt) voor een

specifiek comité en voor de regelgevingsprocedure. De Raad was immers

van mening dat de taken van het comité sterk zullen verschillen van die van

het comité waarin het voorstel voor een kaderrichtlijn voor telecommuni-

catiediensten voorziet, en dat deze taken, met name het advies dat over de

algemene regels met betrekking tot het overheidsbeleid van artikel 5, lid 1,

van het gemeenschappelijk standpunt moet worden uitgebracht, van

regelgevende aard zijn.

_______________
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

inzake het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van het

.eu-topniveaudomein voor internet

1. ACHTERGROND

In december 2000 heeft de Commissie het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de invoering van het ".EU"-topniveaudomein voor internet
(COM(2000) 827 def. – 2000/0328/COD) ingediend teneinde te worden vastgesteld volgens
de medebeslissingsprocedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap1.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 maart 2001 advies uitgebracht2.

Het Europees Parlement heeft op 4 juli 2001 in eerste lezing een aantal amendementen
aangenomen3.

De Commissie heeft op 2 oktober 2001 overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het
EG-Verdrag een gewijzigd voorstel ingediend4.

De Raad heeft op 6.11.2001 een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

In deze mededeling wordt overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het
EG-Verdrag het standpunt van de Commissie over het door de Raad vastgestelde
gemeenschappelijke standpunt omschreven.

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

De verordening betreffende de invoering van een .eu-topniveaudomein (.eu-TLD) heeft als
doel bedrijven, organisaties en personen in Europa een nieuw domein voor de registratie van
namen te bieden en een gemakkelijker toegang tot internet-netwerken te bevorderen. In de
verordening worden de voorwaarden voor de invoering van een dergelijk topniveaudomein
beschreven en wordt bepaald aan welke kenmerken moet worden voldaan en welke
verplichtingen in acht moeten worden genomen door het register, dat wordt belast met de
organisatie, het bestuur en het beheer van het .eu-TLD. In de verordening wordt ook het
algemene beleidskader geformuleerd.

1 PB C 96 van 27.3.2001, blz. 333.
2 PB C 155 van 29.5.2001, blz. 10.
3 PB C …
4 PB C …[COM(2001) 535].
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJKE STANDPUNT

In het gemeenschappelijke standpunt van de Raad wordt een aantal wijzigingen in het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie voorgesteld. De Commissie kan met al deze
voorgestelde wijzigingen akkoord gaan, met uitzondering van het standpunt van de Raad ten
aanzien van artikel 6.

De Commissie kan akkoord gaan met alle door de Raad voorgestelde wijzigingen in de
overwegingen, aangezien dit nuttige verduidelijkingen van of toevoegingen aan het voorstel van
de Commissie zijn. Zij wil daarover de volgende specifieke opmerkingen maken.

Overweging 4: De Raad heeft voorgesteld de eerste zin te wijzigen in: "Het .eu-TLD zou (…)
moeten bijdragen tot het gebruik van en detoegang tot internet-netwerken en de virtuele
markt … (de rest van de tekst van het voorstel van de Commissie blijft onveranderd; de
nieuwe tekst is onderstreept). Deze wijziging van de oorspronkelijke tekst ("Het .eu-TLD zal
(…) bijdragen tot een gemakkelijker toegang tot internet-netwerken en de virtuele markt …")
is aanvaardbaar.

Overweging 7 (nieuw): Deze heeft als strekking dat het belang van het .eu-TLD voor de
buurlanden wordt benadrukt. Tevens wordt gesteld dat het de bedoeling is de bepalingen van
de verordening uit te breiden tot de Europese Economische Ruimte en wellicht de afspraken
met Europese derde landen te wijzigen om ook hun deelname te vergemakkelijken. De
Commissie is het ermee eens dat uitbreiding van de deelname aan het .eu-TLD tot de
Europese Economische Ruimte en tot Europese derde landen in de toekomst moet worden
overwogen, ook al zal de verordening in eerste instantie alleen voor de EU-lidstaten gelden.

Overweging 8 (nieuw): Hierin wordt expliciet gesteld dat de verordening geen afbreuk doet
aan het communautaire recht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en
moet voldoen aan de beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
persoonsgegevens. Het Europees Parlement heeft een vergelijkbaar amendement (5)
voorgesteld. De Commissie kan akkoord gaan met deze toevoeging als een verduidelijking
van de tekst, al kan er geen twijfel over bestaan dat de communautaire wetgeving inzake de
bescherming van persoonsgegevens van toepassing is.

Overweging 9 (nieuw): Deze overweging verwijst naar de noodzaak dat het .eu-register de
beginselen van het beheer van internet, d.w.z. niet-inmenging, zelfbeheer en zelfregulering, in
acht neemt. In de overweging wordt ook gesteld dat het register optimale methoden in acht
moet nemen en dat de invoering eventueel moet worden ondersteund door facultatieve
gedragscodes. Het Europees Parlement heeft vergelijkbare voorstellen gedaan om de tekst te
wijzigen, waarbij werd gesteld dat deze gedragscodes verplicht moesten zijn. De Commissie
sluit zich aan bij deze doelstellingen, met als voorbehoud dat deze beginselen alleen gelden
voor beheersaspecten die niet in de verordening worden geregeld. De Commissie is het ook
met de Raad eens dat eventueel gedragscodes moeten worden gebruikt en dat deze niet
verplicht maar facultatief dienen te zijn.

Overweging 10 (nieuw): In deze overweging wordt gesteld dat de invoering van het .eu-TLD
het profiel van de EU op mondiale informatienetwerken zal verbeteren en een toegevoegde
waarde zal geven in vergelijking met de bestaande landcode-TLD's. Deze wijziging is
identiek aan een door het Europees Parlement voorgesteld amendement. De Commissie stemt
met deze doelstellingen in en kan zich met deze wijziging verenigen.
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Overweging 11: Er wordt aan overweging 9 van het voorstel van de Commissie een
verwijzing toegevoegd naar het feit dat nationale TLD's niet onder de verordening vallen
(deze nieuwe overweging komt ook overeen met de nieuwe tekst die door de Raad voor
artikel 1 wordt voorgesteld). De Commissie is het ermee eens dat de .eu-verordening niet voor
de nationale landcode-TLD's zal gelden en kan akkoord gaan met de voorgestelde wijziging
als een nuttige verduidelijking.

Overweging 12 (nieuw): In deze overweging wordt verwezen naar de functies van het
register, het belang van databanken van het type "Whois" om het vertrouwen van de gebruiker
te versterken en de noodzaak van dergelijke Whois-databanken om te voldoen aan de
communautaire wetgeving inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. De
tekst is gekoppeld aan de door de Raad voorgestelde wijziging van artikel 2, onder a, waarin
wordt verwezen naar het onderhoud van voor het publiek toegankelijke diensten voor het
opvragen van gegevens en de exploitatie van het register van domeinnamen als taak van het
register. De Commissie kan deze wijziging accepteren.

Overweging 13 (nieuw): Deze overweging verwijst naar de procedure die de Commissie voor
de aanwijzing van het register moet volgen, waaronder de publicatie van een oproep tot het
indienen van blijken van belangstelling in het Publicatieblad. Deze overweging is gekoppeld
aan de door de Raad voorgestelde wijziging van artikel 3. De Commissie is het ermee eens
dat de procedure voor de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling doorzichtig,
open en niet-discriminerend moet zijn en dat de publicatie van een oproep in het
Publicatieblad een goede manier is om dit te bereiken. In de tekst van de overweging van de
Raad wordt ook verwezen naar de aard van het contract dat krachtens artikel 3, lid 1, van het
voorstel van de Commissie door de Commissie met het register moet worden gesloten en de
Commissie erkent dat een parallelle verwijzing in de overwegingen een nuttige extra
verduidelijking is.

Overweging 15 (nieuw): Deze overweging behelst een verwijzing naar de huidige rol van de
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) bij de delegatie van codes
voor TLD's in plaats van een verwijzing in het artikel zelf. De overweging bevat tevens een
verwijzing naar de resolutie van de Raad van 3 oktober 2000 waarin wordt opgeroepen tot de
toepassing van de beginselen van het Governmental Advisory Committee (GAC), die in
overweging 7 van het voorstel van de Commissie werden genoemd.

Het Europees Parlement heeft een vergelijkbaar amendement met een verwijzing naar de
ICANN voorgesteld, waarin de zinsnede "ongeacht mogelijke toekomstige ontwikkelingen"
voorkomt. De Commissie is het met de Raad eens dat deze toevoeging onnodig is en ten
onrechte de indruk zou kunnen geven dat de EU twijfels heeft over de rol van de ICANN in
de toekomst. De Commissie is het er echter wel mee eens dat in de overwegingen rekening
dient te worden gehouden met het feit dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de
delegatie van codes voor TLD's in beginsel aan een andere instantie zou kunnen worden
overgedragen. Daarom is de Commissie het er ook mee eens dat in artikel 3 dient te worden
gewezen op de noodzaak dat "het register een passend contract voor de delegatie van de .eu-
ccTLD sluit", zoals door de Raad wordt voorgesteld, in plaats van de specifieke verwijzing
naar een contract met de ICANN in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.
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Overweging 16 (nieuw): Deze overweging verwijst naar de opneming in het overheidsbeleid
van bepalingen waardoor de houders van oudere rechten en overheidsinstanties kunnen
profiteren van een "sunrise period", waarin uitsluitend deze houders hun eigen naam kunnen
registreren, en is gekoppeld aan de door de Raad voorgestelde nieuwe tekst van artikel 5
(komt later aan de orde). Het Europees Parlement heeft vergelijkbare amendementen op
artikel 4 ("Verplichtingen van het register") voorgesteld, waarin wordt bepaald dat het register
de registratie van namen "gefaseerd" kan uitvoeren om ervoor te zorgen dat de houders van
oudere in rechte en in het kader van de openbare orde erkende rechten voldoende tijd krijgen
om hun namen te registreren. De Commissie is het ermee eens dat het voorstel van de Raad
een nuttige aanpak is om latere geschillen en de mogelijkheid van speculatie en misbruik bij
registratie tot een minimum te beperken en dat een gefaseerde registratie een belangrijk
middel kan zijn om ervoor te zorgen dat de houder van oudere rechten, erkend of verleend
door het nationale en/of communautaire recht, overeenkomstig het overheidsbeleid dat
krachtens artikel 5, lid 1, wordt vastgesteld, als eerste in aanmerking komt voor registratie.

Overweging 17 (nieuw): In deze overweging wordt gesteld dat ervoor moet worden gezorgd
dat namen tijdig en op een efficiënte maar niet willekeurige manier worden ingetrokken en
dat intrekking mogelijk is wanneer een domeinnaam duidelijk in strijd is met de openbare
orde. De Raad heeft ook voorgesteld in artikel 5 een bepaling op te nemen dat de Commissie
een overheidsbeleid moet vaststellen voor onder andere de mogelijke intrekking van
domeinnamen. De Commissie is het ermee eens dat een dergelijke overweging een nuttige
verduidelijking is van de procedure die door het register voor de intrekking van namen moet
worden gevolgd. De Commissie beschouwt deze voorstellen ook als verenigbaar met de
bepalingen in artikel 4, lid 2, van haar voorstel dat speculatie en misbruik bij registratie
moeten worden voorkomen.

Naast het beleid voor de intrekking van domeinnamen noemt de Raad ook de door het
Parlement aan de orde gestelde noodzaak om een beleid vast te stellen inzake bona vacantia
voor domeinnamen die niet worden verlengd of die vanwege het successierecht geen houder
meer hebben.

Overweging 19 (nieuw): In deze overweging wordt voorgesteld dat het register niet de
bevoegdheid mag krijgen om domeinen van het tweede niveau met de tweeletterige codes van
landen te creëren. Het Europees Parlement heeft een vergelijkbaar amendement op de
overwegingen aangenomen op het gebied van de registratie van subdomeinen met de domein-
identiteit van de lidstaten. Het verbod op het gebruik van dergelijke codes moet echter tot
domeinen van het tweede niveau worden beperkt. De Commissie vindt ook dat dergelijke
domeinen niet juist zijn en stemt in met het voorstel van de Raad.

Overweging 20 (nieuw): Met deze overweging wordt getracht het begrip "betrokken partijen"
in artikel 5, lid 3, te verduidelijken door voor te stellen dat bij het overleg met dergelijke
partijen overheidsinstanties, bedrijven, organisaties en natuurlijke personen moeten worden
betrokken. Naar aanleiding van het voorstel van het Parlement voor een openbare adviesraad
die adviseert over de registratie van domeinen van het tweede niveau, wordt in de door de
Raad voorgestelde overweging gewezen op de mogelijkheid dat het register voor de
organisatie van dit overleg een adviesinstantie kan instellen. De Commissie kan zich met dit
voorstel verenigen, mits een adviesinstantie geen exclusief mechanisme voor raadpleging is
en alle betrokken partijen, ongeacht of zij lid zijn van een dergelijke instantie, aan elke
raadpleging kunnen deelnemen. Een dergelijke adviesinstantie moet door het register zelf
worden ingesteld.
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Artikel 1 – Doelstelling en werkingssfeer van de verordening

Artikel 1, lid 1

De Commissie kan zich verenigen met de nadere precisering dat het .eu-topniveaudomein een
landcode-topniveaudomein is, hoewel de code EU staat voor Europese Unie en strikt
genomen niet een landcode kan worden genoemd.

Artikel 1, lid 2

De Raad heeft voorgesteld dit artikel uit te breiden met een verwijzing naar het feit dat de
verordening geen afbreuk doet aan de regelingen in de lidstaten voor nationale
topniveaudomeinen (ccTLD's). Het Parlement heeft een vergelijkbaar amendement voor
landcode-topniveaudomeinen voorgesteld. De Commissie is het ermee eens dat het niet de
bedoeling is dat de bestaande ccTLD's in de lidstaten onder de verordening voor de invoering
van het .eu-TLD vallen en kan akkoord gaan met deze wijziging als een nuttige
verduidelijking.

In dit artikel kan de door de Raad voorgestelde verwijzing naar het algemene beleidskader de
oorspronkelijke verwijzing naar het kader inzake openbare orde vervangen, aangezien de
verordening niet strikt beperkt blijft tot de openbare orde. Deze wijziging is ook door het
Europees Parlement voorgesteld.

Artikel 2 – Definities

Artikel 2, onder a en b

De Raad heeft voorgesteld de oorspronkelijke tekst van de Commissie uit te breiden met extra
vermeldingen van functies van het register en een definitie van "registrator" toe te voegen. Dit
zijn nuttige verduidelijkingen die een goede aanvulling op het voorstel inhouden. De definitie
van registrator is nodig vanwege de nieuwe bepalingen in artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 2,
onder e). Deze wijzigingen komen overeen met vergelijkbare amendementen van het
Parlement.

Artikel 3 – Kenmerken van het register

Artikel 3, lid 1

De procedure voor de aanwijzing van het register door de Commissie is in het voorstel van de
Raad verder uitgewerkt en uitgebreid met andere voorschriften. Met name moet het krachtens
Besluit 1999/468/EG in te stellen comité worden geraadpleegd alvorens de criteria en de
procedure voor de aanwijzing van het register worden vastgesteld, alvorens het register na de
publicatie van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling in het Publicatieblad
wordt aangewezen en alvorens het contract met het register wordt gesloten. De Commissie is
het er volledig mee eens dat de procedure doorzichtig moet zijn en kan derhalve akkoord gaan
met de wijzigingen. Het voorstel van het Parlement om een verwijzing naar een oproep tot het
indienen van blijken van belangstelling op te nemen is door deze wijziging van artikel 3, lid 1,
overgenomen. De Commissie wijst er echter op dat het risico bestaat dat er omslachtige
procedures worden ingevoerd en dat zij een voorbehoud maakt inzake de aard van het comité.
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Daarnaast heeft de Raad een bepaling voorgesteld dat het register geen registraties mag
accepteren totdat er een registratiebeleid is vastgesteld. Dit kan als een aanvullende
verduidelijking worden beschouwd, maar is wellicht deels ook een herhaling van artikel 5,
lid 2.

De Raad stelt voor de expliciete vermelding in het voorstel van de Commissie dat het register
een contract met de ICANN sluit, te vervangen door de vermelding dat "het register een
passend contract voor de delegatie van de .eu-ccTLD sluit". Tevens wordt in de overwegingen
gewezen op de huidige rol van de ICANN in deze context. Aangezien de betrokkenheid van
de ICANN op langere termijn afhankelijk is van een contract, is de Commissie het ermee eens
dat de wijziging van artikel 3, lid 3, beter aangeeft aan welk voorschrift het register moet
voldoen en dat de verwijzing naar de ICANN meer op zijn plaats is in de overwegingen dan
in het corpus van de tekst. Deze wijziging komt overeen met een vergelijkbaar amendement
van het Parlement.

Artikel 3, lid 4

Zowel in het gemeenschappelijke standpunt van de Raad als door het Parlement is gesteld dat
het .eu-register niet als registrator mag optreden. De scheiding tussen de functies als register
en registrator wordt door de Commissie gesteund als een maatregel om oneerlijke
concurrentie te voorkomen. Deze wijziging komt overeen met een vergelijkbaar amendement
van het Parlement. Een ander amendement van het Parlement, waarin wordt gesteld dat het
register volledig onafhankelijk van de registrators moet zijn, gaat wellicht verder dan wat
nodig is om deze activiteiten te scheiden en is wellicht nodeloos restrictief. De Commissie
steunt derhalve de wijziging van de Raad.

Artikel 4 – Verplichtingen van het register

De Raad heeft verschillende wijzigingen in de tekst van de Commissie voorgesteld om
duidelijkheid te scheppen in de verplichtingen van het register krachtens de verordening. Het
gemeenschappelijke standpunt komt ook overeen met vergelijkbare amendementen van het
Parlement.

Artikel 4, lid 1

De toevoegingen van zowel de Raad als het Parlement (amendement 19) aan het voorstel van
de Commissie voor artikel 4, lid 1, zijn aanvaardbaar aangezien ze dit lid aanvullen met een
verwijzing naar de in artikel 3 bedoelde contracten waar het register zich aan moet houden.
De verwijzing naar doorzichtige en niet-discriminerende procedures was al in het
oorspronkelijke voorstel opgenomen, maar op een andere plaats.

Artikel 4, lid 2, onder a)

De toevoeging dat het register het .eu-TLD in het algemeen belang moet organiseren, besturen
en beheren, is een nuttige precisering die in overeenstemming is met de beginselen van het
Governmental Advisory Committee (GAC) voor de delegatie en het beheer van ccTLD's van
23 februari 2000 en is voor de Commissie aanvaardbaar.
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Artikel 4, lid 2, onder b) en e)

De schrapping van de bepaling, dat het register "de relevante voorschriften inzake
overheidsopdrachten in acht moet nemen", zowel in het gemeenschappelijke standpunt van de
Raad als in amendement 22 van het Parlement voorgesteld, is voor de Commissie
aanvaardbaar omdat deze voorschriften ongetwijfeld krachtens bestaande wetgeving van
toepassing zijn als door het register aan de voorwaarden voor de toepassing daarvan wordt
voldaan. Bovendien is het mogelijk dat het register een particuliere organisatie zonder
winstoogmerk is en dat de voorschriften inzake overheidsopdrachten niet van toepassing zijn.
Gelet op deze mogelijkheid is de Commissie het ermee eens dat het geen goede zaak is in de
verordening een expliciete bepaling over de toepassing van voorschriften inzake
overheidsopdrachten op te nemen.

In het oorspronkelijke voorstel komt de relatie tussen het register en de registratoren niet aan
de orde, aangezien het de bedoeling was dit aan het register over te laten. Deze aspecten van
de registratie-organisatie worden nu in de verordening ondergebracht door de wijziging van
de Raad (artikel 4, lid 2, onder b) en e) en een vergelijkbaar amendement van het Parlement
(amendement 25). De registratie van domeinnamen via geaccrediteerde registratoren is een
gangbare praktijk bij het beheer van topniveaudomeinen en zorgt ervoor dat er sprake kan zijn
van concurrentie tussen registratoren. De in het gemeenschappelijke standpunt toegevoegde
beginselen zijn voor de Commissie aanvaardbaar, aangezien ze de verplichtingen van het
register ten opzichte van de registratoren verduidelijken en in de tekst die door de Raad is
voorgesteld, wordt het amendement van het Parlement overgenomen.

Artikel 4, lid 2, onder b), punt ii), over organisaties die binnen de Gemeenschap gevestigd
zijn, wordt in het gemeenschappelijke standpunt aangevuld met "zonder afbreuk te doen aan
de toepassing van de nationale wetgeving". Deze toevoeging aan het voorstel van de
Commissie komt tegemoet aan de bezorgdheid van sommige lidstaten inzake de mogelijke
toepassing van een nationale wet op specifieke organisaties in verband met de registratie van
hun naam. De Commissie kan zich met deze toevoeging verenigen, mits het register door een
dergelijk voorschrift niet aan voorwaarden ten aanzien van controle vooraf wordt
onderworpen en mits de nationale voorschriften voor organisaties in de ene lidstaat geen
afbreuk doen of beogen te doen aan het recht van een organisatie in een andere lidstaat om
een domeinnaam onder het .eu-TLD te registreren, waarbij moet worden bedacht dat al het
relevante overheidsbeleid inzake de invoering van het .eu-TLD overeenkomstig artikel 5,
lid 1, aan de orde komt.

Artikel 4, lid 2, onder d)

De Raad heeft ook voorgesteld in artikel 4 een verplichting voor het register op te nemen tot
toepassing van het beleid voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen en een
procedure om geschillen tussen houders van domeinnamen snel op te lossen en om het beleid
overeenkomstig artikel 5, lid 1, vast te stellen. De invoering in artikel 4 van de verplichting
voor het register om dit beleid toe te passen komt overeen met amendement 29 van het
Parlement. De Commissie geeft de voorkeur aan de verwijzing naar de "toepassing" van het
beleid in het gemeenschappelijke standpunt, die het register in staat stelt te beoordelen hoe
deze toepassing het best kan gebeuren. Een gedeelte van de tekst die van het oorspronkelijke
artikel 4 naar artikel 4, lid 2, onder d), is verplaatst, heeft betrekking op het beleid zelf ("houdt
rekening met (…) gerechtelijke stappen onverlet") en zou kunnen worden verplaatst naar
artikel 5, lid 1, onder a).
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In amendement 29 van het Parlement wordt toegevoegd dat de buitengerechtelijke beslechting
van geschillen gratis of ten hoogste op basis van een dekking van de kosten moet worden
aangeboden. Een dergelijke verplichting is ook in amendement 35 van het Parlement
opgenomen. De Commissie kan zich weliswaar verenigen met het door het Parlement
voorgestelde beginsel, alhoewel zij de voorkeur geeft aan de optie met dekking van de kosten,
maar in het gemeenschappelijke standpunt is een dergelijke bepaling niet opgenomen. Het
beginsel dat een dergelijke buitengerechtelijke beslechting van geschillen op basis van een
dekking van de kosten beschikbaar moet zijn, is verenigbaar met een vergelijkbaar beginsel
voor de vergoedingen dat in artikel 4, lid 2, onder c), is opgenomen.

Artikel 4, lid 2, onder f)

In het voorstel van de Raad is ook een bepaling opgenomen dat het register verplicht is "voor
de integriteit van de databank te zorgen", waarmee amendement 26 van het Parlement wordt
overgenomen. Deze opdracht behoort tot de normale taken van een TLD-register en de
Commissie kan zich met deze wijziging verenigen. Deze zou echter als een van de taken van
een register kunnen worden verplaatst naar de definitie in artikel 2, onder a, en het zou ook
duidelijker zijn te vermelden dat het om de "domeinnamen"-databank gaat.

Artikel 5 – Het beleidskader

De wijzigingen in artikel 5 zijn ingrijpend. Het algemene in het voorstel van de Commissie
opgenomen machtsevenwicht wordt door de voorstellen van de Raad weliswaar niet
fundamenteel aangetast (de Commissie blijft verantwoordelijk voor het overheidsbeleid
terwijl andere uitvoeringsmaatregelen aan het register worden overgelaten), maar in het
gemeenschappelijke standpunt zijn belangrijke beperkingen gesteld aan het registratiebeleid
dat oorspronkelijk aan het register werd overgelaten. De Commissie kan zich verenigen met
de door de Raad in haar voorstel aangebrachte wijzigingen, waarin een aantal amendementen
van het Parlement is overgenomen, maar benadrukt de uitgebreide rol die de Commissie
daardoor overeenkomstig de comitéprocedure krijgt en de potentiële risico's die verbonden
zijn aan de invoering van omslachtige procedures in een dergelijke dynamische en snel
veranderende wereld. De Commissie stelt dan ook nadrukkelijk dat haar rol met volledige
inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel beperkt moet
blijven tot zaken die strikt verband houden met het overheidsbeleid.

Artikel 5, lid 1

Het overheidsbeleid wordt in het herziene artikel 5, lid 1, duidelijker gespecificeerd,
waaronder ook de twee cruciale aangelegenheden die al in het voorstel van de Commissie
worden genoemd, namelijk het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van
domeinnamen en het beleid inzake de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Andere
aangelegenheden die in het voorstel van de Raad nadruk krijgen, zijn het beleid inzake de
intrekking van domeinnamen, taalaspecten en geografische begrippen en intellectuele
eigendomsrechten en andere rechten. Daarnaast zijn de beginselen van het overheidsbeleid
inzake registratie toegevoegd, die het register in het registratiebeleid moet uitvoeren.

Het Parlement zal wellicht willen evalueren in hoeverre de nieuwe formulering van artikel 5,
lid 1, in het gemeenschappelijke standpunt tegemoetkomt aan de aangenomen amendementen
inzake het overheidsbeleid. Met het oog op amendement 38 van het Parlement is de kwestie
van namen die niet verlengd worden of ten gevolge van het successierecht geen houder meer
hebben (bona vacantia), samen met de intrekking van domeinnamen toegevoegd aan de
onderdelen van het overheidsbeleid die moeten worden geregeld. De intrekking van
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domeinnamen komt zelf in amendement 34 van het Parlement aan de orde. De mate waarin de
houders van oudere rechten die door het nationale en/of communautaire recht worden erkend
en overheidsinstanties de gelegenheid krijgen voor een tijdelijke registratie, moet worden
bepaald in het kader van het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van
domeinnamen. Deze wijziging van het voorstel van de Commissie lost de in amendement 32
aan de orde gestelde vragen gedeeltelijk op, terwijl een beslissing over sommige andere
vragen die in dit amendement aan de orde komen, volgens de procedure van artikel 5, lid 1, in
het kader van het overheidsbeleid inzake registratie kan worden genomen.

Artikel 5, lid 2

De Commissie heeft weliswaar de amendementen 37 en 6 van het Parlement afgewezen, maar
zij beseft het belang van de bezorgdheid die de lidstaten hebben geuit over geografische en
geopolitieke namen die betrekking hebben op de territoriale organisatie van een lidstaat.
Daarom steunt zij het voorstel van de Raad voor artikel 5, lid 2, als een afdoende waarborg,
aangezien dit de lidstaten een mogelijkheid biedt om de aangelegenheden in verband met
dergelijke namen te regelen en toch voor een doorzichtiger procedure zorgt. Het Parlement
vindt het wellicht ook een goede zaak om dit vraagstuk zodanig te regelen als in het
gemeenschappelijke standpunt gebeurt.

Artikel 5, lid 3

Het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor artikel 3, lid 3, is in het licht van de
wijzigingen in artikel 5, leden 1 en 2, gewijzigd. Artikel 5, lid 3, van het gemeenschappelijke
standpunt is voor de Commissie aanvaardbaar. De Commissie benadrukt in de context van
artikel 5, lid 3, echter dat duidelijk moet worden gesteld dat het register weliswaar een
registratiebeleid vaststelt, maar niet zelf overheidsvoorschriften kan vaststellen. Deze
bepaling zal door de Commissie in het contract met het register worden geregeld.

Het Parlement verwijst in de amendementen 23 en 32 weliswaar naar de registratie van
domeinnamen op basis van "wie eerst komt, eerst maalt", maar in het gemeenschappelijke
standpunt wordt dit beginsel, dat toch het basisbeginsel van een registratiebeleid is, niet
genoemd. De Commissie zou zich kunnen verenigen met een verwijzing naar een dergelijk
beginsel naast de aangepaste formulering van artikel 5, lid 3, in het gemeenschappelijke
standpunt.

Artikel 5, lid 4

De Commissie kan zich met deze wijziging in haar voorstel verenigen.
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Artikel 6 – Comité

De Raad heeft voorgesteld dat de Commissie wordt bijgestaan door een specifiek regelgevend
comité. De Commissie wijst dit voorstel af en blijft bij haar standpunt, in het licht van haar
opmerkingen over artikel 5, dat het beter is dat de Commissie wordt geadviseerd door het
raadgevend comité dat zal worden ingesteld bij de richtlijn inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten5 en tot de
inwerkingtreding van deze richtlijn zal worden bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij
artikel 9 van Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de
totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de
tenuitvoerlegging van Open Network Provision.

De Commissie is van mening dat de convergentie van de informatie- en communicatie-
technologie zodanig is dat aspecten van het beheer van internet zoals onder deze verordening
vallen moeten worden bezien in nauwe samenhang met andere aspecten die verband houden
met elektronische communicatienetwerken. De Commissie is ook van mening dat zij,
wanneer raadpleging van een regelgevend comité verplicht is, nodeloos zwaar zou worden
geremd in haar vermogen om in overleg met het register op effectieve en efficiënte wijze een
.eu-TLD in te voeren.

Amendement 39 van het Parlement wordt door de Commissie gesteund en met inachtneming
van dit amendement blijft de Commissie bij haar oorspronkelijke voorstel, hetgeen betekent
dat zij artikel 6 zoals dit in het gemeenschappelijk standpunt wordt geformuleerd, afwijst.

Artikel 8 – Verslag over de invoering (nieuw)

De Raad heeft voorgesteld dat de Commissie één jaar na de vaststelling van de verordening
en vervolgens om de twee jaar een verslag indient over de invoering, de effectiviteit en het
functioneren van het .eu-TLD. Dit komt overeen met een identiek voorstel van het Parlement.
De Commissie is van mening dat een dergelijke rapportage een goede gelegenheid is om de
vorderingen ten aanzien van het .eu-TLD te bezien en beschouwt dit voorstel als een nuttige
toevoeging aan de bepalingen van de verordening.

4. CONCLUSIE

De Commissie kan akkoord gaan met alle voorgestelde wijzigingen in het gemeenschappelijke
standpunt van de Raad, met uitzondering van de verwijzing naar een specifiek regelgevend
comité in artikel 6.

5 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten – COM(2000)393.


