
PR\1161620ET.docx PE626.994v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2014-2019

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

2018/0110(COD)

30.8.2018

***I
RAPORTI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis 
käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 
874/2004
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Fredrick Federley



PE626.994v01-00 2/18 PR\1161620ET.docx

ET

PR_COD_1amCom

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)
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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0231),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0170/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit 
(A8-0000/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tippdomeenituru kiire areng ja 
dünaamiline digimaastik nõuavad 
tulevikukindlat ja paindlikku regulatiivset 
keskkonda, mis võimaldab edendada 
internetis liidu väärtusi ja prioriteete.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Liidu spetsiifilise 
domeeninime olemasolu väga selge ja 
äratuntava ühise märgisena on Euroopa 
internetiidentiteedi oluline ja väärtuslik 
osa.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tippdomeen .eu on 
kasutussageduselt maailmas kaheksandal 
kohal olev geograafiline tippdomeen, 
millel oli 2017. aastal rohkem kui 3,8 
miljonit registreeringut. Tippdomeeni .eu 
kasutavad kõik liidu institutsioonid, 
ametid ja asutused, muu hulgas oma 
projektide ja algatuste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tippdomeen .eu peaks looma 
selgelt tuvastatava seoses liidu ja Euroopa 

(4) Tippdomeen .eu peaks looma 
selgelt tuvastatava seoses liidu ja Euroopa 
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turuga. See peaks võimaldama liidus 
asuvatel ettevõtjatel, organisatsioonidel ja
füüsilistel isikutel registreerida 
domeeninime tippdomeeni .eu all. Liidu 
kodanikel tuleks lubada registreerida .eu 
domeeninimi sõltumata nende elukohast.

turuga, luues tugeva identiteedi digitaalse 
ühtse turu jaoks, millel järgitakse liidu 
õigust ja kauplemisstandardeid. See peaks 
võimaldama liidus asutatud ettevõtjatel ja
organisatsioonidel ning liikmesriigis 
elavatel füüsilistel isikutel registreerida 
domeeninime tippdomeeni .eu all. Liidu 
kodanikel tuleks lubada registreerida .eu 
domeeninimi sõltumata nende elukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks nimetama 
tippdomeeni .eu registri avatud, läbipaistva 
ja mittediskrimineeriva valikumenetluse 
abil. Komisjon peaks valitud registriga 
sõlmima lepingu, milles tuleks sätestada 
põhimõtted ja menetlused, mida registri 
suhtes tippdomeeni .eu korraldamisel, 
haldamisel ja juhtimisel kohaldatakse. 
Leping peaks olema tähtajaline ja 
uuendatav.

(9) Komisjon peaks nimetama 
tippdomeeni .eu registri avatud, läbipaistva 
ja mittediskrimineeriva valikumenetluse 
abil. Registri nimetamise kriteeriumide 
ning selleks nimetamiseks avatud, 
läbipaistva ja mittediskrimineeriva 
valikumenetluse kehtestamiseks peaks
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti 
oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal 
ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamist.
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____________

ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Selgitus

Registri nimetamise menetluse eeskirjadel on tähtis roll avatuse, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise juhtpõhimõtete kindlustamisel. Seetõttu on oluline kaasata parlament 
sellesse suuremal määral ja eelistatud vahend peaks olema delegeeritud õigusakt.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Komisjon peaks valitud registriga 
sõlmima lepingu, milles tuleks sätestada 
üksikasjalikud põhimõtted ja menetlused, 
mida registri suhtes tippdomeeni .eu 
korraldamisel, haldamisel ja juhtimisel 
kohaldatakse. Leping peaks olema 
tähtajaline ja uuendatav.

Or. en

Selgitus

Registri nimetamise menetluse eeskirjadel on tähtis roll avatuse, läbipaistvuse ja 
mittediskrimineerimise juhtpõhimõtete kindlustamisel. Seetõttu on oluline kaasata parlament 
sellesse suuremal määral ja eelistatud vahend peaks olema delegeeritud õigusakt.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva määruse eesmärk on 
toetada digitaalset ühtset turgu, arendades 
Euroopa internetiidentiteeti ja 
stimuleerides piiriülest tegevust internetis.
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Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Register võib tühistada 
domeeninime omal algatusel ja esitamata 
vaidlusküsimust vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks järgmistel põhjustel:

3. Register võib tühistada või peatada 
domeeninime omal algatusel ja esitamata 
vaidlusküsimust vaidluste kohtuväliseks 
lahendamiseks ainult järgmistel põhjustel:

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada meetmeid, mida register võib võtta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriigi kohus peab 
domeeninime laimavaks, rassistlikuks või 
avaliku korra vastaseks, blokeerib register 
selle kohtuotsuse teatavakstegemisel ning 
tühistab lõpliku kohtuotsuse 
teatavakstegemisel. Register välistab 
sellise kohtuotsuse objektiks olevate 
nimede edaspidise registreerimise kuni 
kohtuotsuse kehtivusaja lõpuni.

5. Kui liikmesriigi kohus peab 
domeeninime laimavaks, rassistlikuks või 
avaliku korra vastaseks, blokeerib register 
selle kohtuotsuse teatavakstegemisel. 
Register ei blokeeri domeeninime, kui 
otsus kuulub sellise rakendusakti või 
nõukogu otsuse kohaldamisalasse, mis on 
vastu võetud vastavalt määruse [liidu 
eelarve kaitsmise kohta, juhul kui 
liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, 2018/0136/COD)] 
artiklile 5. Register tühistab domeeninime
lõpliku kohtuotsuse teatavakstegemisel. 
Register välistab sellise kohtuotsuse 
objektiks olevate nimede edaspidise 
registreerimise kuni kohtuotsuse 
kehtivusaja lõpuni.

Or. en
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Selgitus

Komisjon esitas mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekute jaoks õigusriigi põhimõtte 
kaitsmise mehhanismi. Selline kaitse on asjakohane lisada ka tippdomeeni .eu määrusse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tippdomeeni .eu all registreeritud 
domeeninimed on üleantavad ainult 
isikutele, kellel on õigus .eu 
domeeninimesid registreerida.

Or. en

Selgitus

See säte on üle võetud praegusest õigusraamistikust. Oluline on tagada, et artiklis 3 
sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumeid järgitaks ka domeeninime üleandmise korral.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Domeeninimed moodustatakse liidu 
ametlike keelte tähestike märkidest 
kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste 
standarditega, kui asjaomased 
rahvusvaheliste domeeninimede 
protokollid seda võimaldavad.

1. Domeeninimed moodustatakse liidu 
ametlike keelte märkidest kooskõlas 
olemasolevate rahvusvaheliste 
standarditega, kui asjaomased 
rahvusvaheliste domeeninimede 
protokollid seda võimaldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigid võivad registreerida 
või reserveerida üksnes teise taseme 
domeeni all. Need domeeninimed peavad 
piirduma üldtuntud geograafiliste ja/või 
geopoliitiliste terminitega, mis mõjutavad 
liikmesriikide poliitilist või territoriaalset 
korraldust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Register akrediteerib 
registripidajaid mõistlike, läbipaistvate ja 
diskrimineerimist välistavate 
akrediteerimismenetluste alusel, mille 
komisjon on eelnevalt heaks kiitnud. 
Register teeb akrediteerimismenetlused 
üldkättesaadavaks kergesti 
juurdepääsetaval viisil.

1. Register akrediteerib 
registripidajaid kooskõlas käesoleva 
määrusega mõistlike, läbipaistvate ja 
diskrimineerimist välistavate 
akrediteerimismenetluste alusel, mille 
komisjon on eelnevalt heaks kiitnud. 
Register teeb akrediteerimismenetlused 
üldkättesaadavaks kergesti 
juurdepääsetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab registri 
nimetamise kriteeriumid ja menetluse 
rakendusaktidega. Need rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

1. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakte käesoleva määruse 
täiendamiseks seoses registri nimetamise 
kriteeriumide ja menetluse kehtestamisega 
ning kriteeriumidega, millega 
kehtestatakse miinimumnõuded muudeks 
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kui artiklis 4 osutatud asjaoludeks, mille 
korral register blokeerib, peatab või 
tühistab domeeninime liidu väärtuste 
kaitsmiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sõlmib nimetatud 
registriga lepingu. Lepingus täpsustatakse 
normid, tegevuspõhimõtted ja 
menetluskord, mille alusel register 
teenuseid osutab, ning tingimused, mille 
kohaselt komisjon kontrollib tippdomeeni. 
eu korraldamist, haldamist ja juhtimist
registri poolt. Leping on tähtajaline ja 
pikendatav ning sisaldab tippdomeeni .eu 
toimimise põhimõtteid ja menetlusi, mis on 
ette nähtud artiklis 11.

3. Komisjon sõlmib nimetatud 
registriga lepingu. Lepingus täpsustatakse 
normid, tegevuspõhimõtted ja 
menetluskord, mille alusel register 
teenuseid osutab, ning tingimused, mille 
kohaselt komisjon kontrollib tippdomeeni 
.eu korraldamist, haldamist ja juhtimist
registri poolt. Leping on tähtajaline ja 
pikendatav ning sisaldab tippdomeeni .eu 
toimimise põhimõtteid ja menetlusi, mis on 
ette nähtud käesolevas määruses, eriti 
artiklites 10 ja 11.

Or. en

Selgitus

Lepingusse tuleks lisada ka artiklis 10 sätestatud kohustused.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Register tegutseb avalikes huvides 
ning rangeimate läbipaistvuse, õigluse ja 
aruandekohustuse eeskirjade kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Kuna tippdomeen .eu on üldsuse jaoks tähtis, siis on oluline tagada, et registri tegevus 
toimuks nimetatud põhimõtete järgi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) edendada tippdomeeni .eu 
atraktiivsust liidus ja maailmas, et tagada 
selle konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldada, hallata ja juhtida 
tippdomeeni. eu üldistes huvides, pidades 
silmas kvaliteedi, tõhususe, 
usaldusväärsuse, juurdepääsetavuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid ning 
tagades ausad konkurentsitingimused;

b) korraldada, hallata ja juhtida 
tippdomeeni. eu üldistes huvides, pidades 
silmas kvaliteedi, tõhususe, 
usaldusväärsuse, juurdepääsetavuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid ning 
tagades ausad konkurentsitingimused,
seejuures tagades õiglaste 
tarbijakaitsemeetmete kohaldamise ja 
tippdomeeni .eu nime mõistliku hinna;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) edendada liidu eesmärke interneti i) edendada liidu eesmärke interneti 
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haldamise valdkonnas; haldamise valdkonnas ja seetõttu osaleda 
rahvusvahelistel foorumitel;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l a) edendada tippdomeeni .eu hea 
haldamisega liidu väärtusi, nagu 
mitmekeelsus, kasutajate eraelu 
puutumatuse austamine ja turvalisus, 
tarbijakaitse ning inimõigused.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) registreerimistaotluste suhtes 
esitatavad nõuded ja kohaldatavad 
menetlused, registreerijate andmete 
kontrolli ja domeeninimede spekulatiivse 
registreerimise suhtes kohaldatav poliitika;

b) registreerimistaotluste suhtes 
esitatavad nõuded ja kohaldatavad 
menetlused, sealhulgas 
registreerimiskriteeriumi täitmise tõendi 
kontroll, registreerijate andmete kontrolli 
ja domeeninimede spekulatiivse 
registreerimise suhtes kohaldatav poliitika;

Or. en

Selgitus

Artiklis 3 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumide kohta tuleb esitada tõend.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva ning seejärel iga kolme 
aasta järel hindab komisjon tippdomeeni 
.eu rakendamist, mõjusust ja toimimist.

1. Hiljemalt kolm aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva ning seejärel iga kolme 
aasta järel hindab komisjon tippdomeeni 
.eu rakendamist, mõjusust ja toimimist.

Or. en

Selgitus

Parem on kasutada kõigi aruannete puhul kolmeaastast ajavahemikku.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.

2. Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ... 
[käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
artiklis 14 osutatud .eu mitut sidusrühma 
hõlmava nõukoguga ja kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 
ekspertidega.

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

6. Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväidet või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Muudatus tuleneb delegeeritud õigusakti kasutuselevõtust artiklis 8. Vt muudatusettepanekut 
13.
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Komisjoni 24. aprillil 2018. aastal avaldatud uue tippdomeeni .eu käsitleva ettepaneku 
eesmärk on kehtivate õigusaktide kehtetuks tunnistamine. Kuigi tippdomeen.eu toimib 
jätkuvalt nõuetekohaselt, tuleb seda reguleerivat õigusraamistikku kohandada areneva 
internetikeskkonna ja turuga.

Kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegia eesmärkidega on käesoleva algatuse eesmärk 
tagada, et seni suhteliselt hästi toiminud tippdomeen teeks seda ka tulevikus, tagamaks, et 
sellega seotud eelised jõuaksid lähitulevikus võimalikult paljude liidu kodanikeni.

Raportöör peab ettepanekut tervitatavaks ja pooldab selle eesmärki pidada sammu 
tippdomeenituru kiire arengu ja dünaamilise digimaastikuga, mis nõuavad tulevikukindlat ja 
paindlikku regulatiivset keskkonda. 

Spetsiifilise ELi domeeninime olemasolu on väga oluline ELi internetiidentiteedi jaoks. 
Raportöör näeb selles võimalust, et institutsioonid, ettevõtjad ja kodanikud saaksid kasutada 
tippdomeeni .eu. Nii on nad kergesti äratuntavad kui osa ELi kogukonnast, kellel on ühised 
reeglid ja väärtused. 

Ettepanekus sätestatakse tippdomeeninime .eu registreerimise üldpõhimõtted. Selles 
nimetatakse nõuetele vastavuse kriteeriumid, domeeninimede registreerimise ja tühistamise 
üldised tingimused, keeled, kohaldatav õigus ja kohtualluvus, registri, komisjoni ja 
liikmesriikide menetlused domeeninimede reserveerimiseks ning registripidajate 
akrediteerimise menetlused. 

Registri puhul hõlmavad sätted nimetamist komisjoni poolt, registri tunnuseid ja peamisi 
kohustusi. Ettepankus sätestatakse ka tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused, 
mis tuleb kaasata registriga sõlmitavasse lepingusse ning mis hõlmavad järgmist.

Raportöör toetab üldpõhimõtteid, kuid soovib rõhutada liidu väärtuste, nagu mitmekeelsuse, 
kasutajate eraelu puutumatuse austamise ja turvalisuse, tarbijakaitse ning inimõiguste 
edendamist. Eriti õigusriigi põhimõtte kaitsmise küsimuses soovitab raportöör täiendavaid 
kaitsemeetmeid. 

Samuti soovib raportöör, et Euroopa Parlamendil oleks parem kontroll registri nimetamise 
kriteeriumide ja menetluse kehtestamise üle delegeeritud õigusaktide kasutamise abil. 
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST,

KES ANDSID RAPORTÖÖRILE TEAVET

Loetelu koostamine on vabatahtlik ning selle eest vastutab ainuisikuliselt raportöör. Raportöör 
sai raporti projekti koostamisel teavet järgmistelt üksustelt või isikutelt:

Üksus ja/või isik
1. Euroopa Komisjon
2. EURid
3. EDRI
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