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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet 
és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0231),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-
0170/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felső szintű domainek (TLD-k) 
gyors fejlődése és a dinamikus digitális 
környezet időtálló és rugalmas 
szabályozási keretet igényel, amely 
lehetővé teszi az uniós értékek és 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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prioritások előmozdítását az online 
környezetben;

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Egy egyértelmű és könnyen 
azonosítható közös márkanevet képező, 
kifejezetten az Európai Unió számára 
kialakított domainnév megléte az európai 
online identitás fontos és értékes 
építőköve.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A .eu TLD a világon a nyolcadik 
legnagyobb országkód szerinti TLD, 2017-
ben több mint 3,8 millió bejegyzés történt. 
A .eu TLD-t valamennyi uniós intézmény, 
ügynökség és szerv használja, projektjeik 
és kezdeményezéseik számára is;

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A .eu TLD-nek azonnal 
felismerhető kapcsolatot kell képeznie az 
Unióval és az európai piaccal. Lehetővé 
kell tennie az Unión belüli vállalkozások,
szervezetek és természetes személyek 
számára, hogy a .eu TLD alatt 
domainneveket regisztráljanak. Az uniós 
polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy 
– lakóhelyüktől függetlenül – bárhol 
regisztrálhassanak .eu domainnevet.

(4) A .eu TLD-nek egyértelműen 
felismerhetően kapcsolódnia kell az 
Unióhoz és az európai piachoz, erős 
identitástartalmat teremtve az egységes 
digitális piac számára, amely az uniós 
jognak és a kereskedelmi normáknak kell 
hogy megfeleljen. Lehetővé kell tennie az 
Unión belül székhellyel rendelkező
vállalkozások és szervezetek, illetve egy 
tagállamban lakóhellyel rendelkező
természetes személyek számára, hogy a .eu 
TLD alatt domainneveket regisztráljanak. 
Az uniós polgárok számára lehetővé kell 
tenni, hogy – lakóhelyüktől függetlenül –
bárhol regisztrálhassanak .eu domainnevet.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottságnak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
eljárás során ki kell jelölnie a .eu TLD 
nyilvántartóját. A Bizottságnak a 
kiválasztott nyilvántartóval szerződést kell 
kötnie, amelynek tartalmaznia kell a 
nyilvántartóra a .eu TLD szervezése, 
kezelése és igazgatása kapcsán vonatkozó 
részletes elveket és eljárásokat. A 
szerződésnek határozott időre kell szólnia 
és megújíthatónak kell lennie.

(9) A Bizottságnak nyílt, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási 
eljárás során ki kell jelölnie a .eu TLD 
nyilvántartóját. A nyilvántartó kijelölésére 
vonatkozó kritériumok megállapítása 
érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a nyilvántartó kijelölésére, 
valamint a nyílt, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kiválasztási 
eljárásra vonatkozóan. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
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április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön 
sor1a. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

____________

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartás kijelölésére vonatkozó eljárási szabályok fontos szerepet játszanak majd a 
nyitottság, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség vezérelveinek biztosításában. 
Ezért fontos, hogy a Parlament nagyobb szerepet kapjon, illetve a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus legyen az előnyben részesített eszköz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak a kiválasztott 
nyilvántartóval szerződést kell kötnie, 
amelynek tartalmaznia kell a 
nyilvántartóra a .eu TLD szervezése, 
kezelése és igazgatása kapcsán vonatkozó 
részletes elveket és eljárásokat. A 
szerződésnek határozott időre kell szólnia 
és megújíthatónak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartás kijelölésére vonatkozó eljárási szabályok fontos szerepet játszanak majd a 
nyitottság, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség vezérelveinek biztosításában. 
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Ezért fontos, hogy a Parlament nagyobb szerepet kapjon, illetve a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus legyen az előnyben részesített eszköz.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A rendelet célja a digitális 
egységes piac támogatása online európai 
identitás kiépítése és a határokon átnyúló 
online tevékenységek ösztönzése révén;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartó saját 
kezdeményezésére és az ügy peren kívüli 
vitarendezési eljárásra bocsátása nélkül a 
következő indokok alapján vonhat vissza 
domainnevet:

(3) A nyilvántartó saját 
kezdeményezésére és az ügy peren kívüli 
vitarendezési eljárásra bocsátása nélkül 
kizárólag a következő indokok alapján 
vonhat vissza, illetve függeszthet fel
domainnevet:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja csupán a nyilvántartó által hozható intézkedések pontosítása.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha valamely tagállami bíróság (5) Ha valamely tagállami bíróság 
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megállapítja, hogy egy domainnév 
rágalmazó, rasszista vagy a közrendbe 
ütközik, azt a nyilvántartó a bírósági 
határozatról történt értesítését követően 
zárolja, a jogerős bírósági határozatról 
történt értesítését követően pedig
visszavonja. A nyilvántartó a bírósági 
végzés hatálya alá tartozó neveket 
mindaddig zárolja a jövőbeli 
nyilvántartásba vételtől, amíg az ilyen 
végzés érvényben marad.

megállapítja, hogy egy domainnév 
rágalmazó, rasszista vagy a közrendbe 
ütközik, azt a nyilvántartó a bírósági 
határozatról történt értesítését követően 
zárolja. A domainnevet azonban a 
nyilvántartó nem zárolhatja, ha a 
határozat végrehajtási jogi aktus vagy [a 
tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió 
költségvetésének védelméről szóló 
2018/0136 (COD)] rendelet 5. cikkével 
összhangban elfogadott tanácsi határozat 
hatálya alá tartozik. A domainnevet a 
nyilvántartó a jogerős bírósági határozatról 
szóló értesítést követően visszavonja. A 
nyilvántartó a bírósági végzés hatálya alá 
tartozó neveket mindaddig zárolja a 
jövőbeli nyilvántartásba vételtől, amíg az 
ilyen végzés érvényben marad.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a többéves pénzügyi keretet (MFF) érintő javaslatokra vonatkozóan olyan 
mechanizmust terjesztett elő, amely biztosítja a jogállamiság elvének tiszteletben tartását. 
Helyénvaló, hogy a .eu rendelet is tartalmazzon egy ilyen biztosítékot.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A .eu TLD-n bejegyzett 
domainnevet kizárólag a .eu domainnevek
bejegyeztetésére jogosult félre lehet 
átruházni.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezés a jelenlegi szabályozási rendszerből került át. Fontos biztosítani, hogy a 3. 
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cikkben foglalt jogosultsági feltételek akkor is érvényesüljenek, amikor a domainnevet 
átruházzák.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A domainnevek bejegyzése az Unió 
bármely hivatalos nyelvének ábécéiben
szereplő karakterekkel történhet, a 
vonatkozó nemzetközi szabványoknak 
megfelelően, a nemzetköziesített 
domainnevek vonatkozó protokolljai által 
megengedett módon.

(1) A domainnevek bejegyzése az Unió 
bármely hivatalos nyelvében szereplő 
karakterekkel történhet, a vonatkozó 
nemzetközi szabványoknak megfelelően, a 
nemzetköziesített domainnevek vonatkozó 
protokolljai által megengedett módon.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállamok csak második szintű 
domain alatt jegyezhetik be vagy tarthatják 
fenn. Ezeket a domainneveket olyan széles 
körben ismert földrajzi és/vagy 
geopolitikai kifejezésekre kell korlátozni, 
amelyek befolyásolják a tagállamok 
politikai vagy területi felépítését.

b) a tagállamok csak második szintű 
domainen jegyezhetik be vagy tarthatják 
fenn. Ezeket a domainneveket olyan széles 
körben ismert földrajzi és/vagy 
geopolitikai kifejezésekre kell korlátozni, 
amelyek befolyásolják a tagállamok 
politikai vagy területi felépítését.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyilvántartó a regisztrátorokat a (1) A nyilvántartó a regisztrátorokat a 
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Bizottság által előzetesen jóváhagyott, 
észszerű, átlátható és 
megkülönböztetésmentes akkreditációs 
eljárásokkal összhangban akkreditálja. A 
nyilvántartó könnyen elérhető formában 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az 
akkreditálási eljárásokat.

Bizottság által előzetesen jóváhagyott, 
észszerű, átlátható és 
megkülönböztetésmentes akkreditációs 
eljárásoknak megfelelően, e rendelettel
összhangban, akkreditálja. A nyilvántartó 
könnyen elérhető formában nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az akkreditálási 
eljárásokat.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján megállapítja a nyilvántartó 
kijelölésére vonatkozó kritériumokat és 
eljárást. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(1) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet 
kiegészítése céljából a nyilvántartó 
kijelölésére vonatkozó kritériumok és 
eljárás megállapítására, valamint a 4. 
cikkben említettektől eltérő feltételekre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
megállapító kritériumok tekintetében, 
amennyiben a nyilvántartó az uniós 
értékek védelme érdekében zárolja, 
felfüggeszti vagy visszavonja a domain 
nevet. 

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság szerződést köt a kijelölt 
nyilvántartóval. A szerződés meghatározza 
a nyilvántartó által nyújtott szolgáltatások 
szabályait, szabályzatait és eljárásait, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 

(3) A Bizottság szerződést köt a kijelölt 
nyilvántartóval. A szerződés meghatározza 
a nyilvántartó által nyújtott szolgáltatások 
szabályait, szabályzatait és eljárásait, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
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alapján a Bizottság felügyeli a .eu TLD 
nyilvántartó általi megszervezését, 
kezelését és igazgatását. A szerződésnek 
határozott időre kell szólnia, 
megújíthatónak kell lennie, és magában 
kell foglalnia a .eu TLD működésére 
vonatkozó, a 11. cikk alapján megállapított 
elveket és eljárásokat.

alapján a Bizottság felügyeli a .eu TLD 
nyilvántartó általi megszervezését, 
kezelését és igazgatását. A szerződésnek 
határozott időre kell szólnia, 
megújíthatónak kell lennie, és magában 
kell foglalnia a .eu TLD működésére 
vonatkozó, az e rendeletben és különösen 
a 10. és 11. cikk alapján megállapított 
elveket és eljárásokat.

Or. en

Indokolás

A szerződésbe bele kell foglalni a 10. cikkben meghatározott kötelezettségeket is.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nyilvántartó a közérdeknek és az 
átláthatóság, a méltányosság és az 
elszámoltathatóság legszigorúbb 
szabályainak megfelelően működik.

Or. en

Indokolás

Mivel a .eu domain közérdekű, fontos, hogy a nyilvántartó működése ezen elveket kövesse.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a .eu TLD vonzerejének növelése 
az Unióban és világszerte, 
versenyképességének biztosítása 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a köz érdekében, valamint a 
minőség, a hatékonyság, a megbízhatóság, 
az átláthatóság, a hozzáférhetőség és a 
megkülönböztetésmentesség elve alapján, 
és tisztességes versenyfeltételek biztosítása 
mellett szervezni, igazgatni és kezelni a .eu 
TLD-t;

b) a köz érdekében, valamint a 
minőség, a hatékonyság, a megbízhatóság, 
az átláthatóság, a hozzáférhetőség és a 
megkülönböztetésmentesség elve alapján, 
és tisztességes versenyfeltételek biztosítása 
mellett szervezni, igazgatni és kezelni a .eu 
TLD-t, tisztességes fogyasztóvédelmi 
intézkedések alkalmazásának és a .eu 
TLD névre vonatkozó ésszerű ár 
biztosítása mellett;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az internetirányítás területén az 
Unió célkitűzéseit előmozdítani;

i) az internetirányítás területén az 
Unió célkitűzéseit előmozdítani, ennek 
érdekében nemzetközi fórumokon való 
részvétel;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) a .eu TLD megfelelő kezelése 
révén az uniós értékek, így a 
többnyelvűség, a felhasználók 
magánéletének és biztonságának 
tiszteletben tartása, a fogyasztóvédelem és 
az emberi jogok előmozdítása.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bejegyzési kérelmekre vonatkozó 
követelmények és eljárások, a regisztrálók 
adatainak ellenőrzésére és a domainnevek 
spekulatív bejegyzésére vonatkozó 
politika;

b) a bejegyzési kérelmekre vonatkozó 
követelmények és eljárások – többek között 
a bejegyzési feltételek teljesítésére 
vonatkozó igazolás ellenőrzése –, a 
regisztrálók adatainak ellenőrzésére és a 
domainnevek spekulatív bejegyzésére 
vonatkozó politika;

Or. en

Indokolás

Igazolni kell a 3. cikkben foglalt jogosultsági feltételeket.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet alkalmazásának 
időpontját követően legkésőbb öt évvel és 
azt követően háromévente a Bizottság 
értékeli a .eu TLD bevezetését, 
eredményességét és működését.

(1) E rendelet alkalmazásának 
időpontját követően legkésőbb három
évvel és azt követően háromévente a 
Bizottság értékeli a .eu TLD bevezetését, 
eredményességét és működését.
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Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb az összes jelentés esetében megtartani a hároméves jelentéstételi időszakot.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A 8. cikkben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozóan a Bizottság részére adott 
felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez 
a cikk határozza meg.

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt évre szóló 
felhatalmazást kap a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (1) 
bekezdése szerinti felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál a 14. cikkben 
említett .eu többszereplős tanáccsal és az 
egyes tagállamok által kijelölt 
szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(6) A 8. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Erre a kiegészítésre 8. cikkben javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktus miatt van szükség. 
Lásd a 13. módosítást.
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INDOKOLÁS

A Bizottság által 2018. április 24-én közzétett, a .eu felső szintű domainre (a .eu TLD) 
vonatkozó új javaslat célja a meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése. Bár a .eu TLD 
továbbra is megfelelően működik, az irányelvet szabályozó jogi keretet hozzá kell igazítani az 
online környezethez és a piachoz.

A digitális egységes piaci stratégia célkitűzéseivel összhangban e kezdeményezés célja annak 
biztosítása, hogy az eddig viszonylag jól működő TLD továbbra is jól működjön, hogy a 
hozzá kapcsolódó előnyök a közeljövőben a lehető legtöbb uniós polgár számára elérhetőek 
legyen.

Az előadó üdvözli a javaslatot, és támogatja annak célját, vagyis hogy lépést tudjunk tartani a 
TLD-piac és a dinamikus digitális környezet gyors fejlődésével, amihez időtálló és rugalmas 
szabályozási környezetre van szükség. 

Az EU online identitása szempontjából nagyon fontos, hogy legyen egy külön uniós 
domainnév. Az előadó úgy véli, hogy ez lehetőséget biztosít intézmények, vállalatok vagy 
polgárok számára, hogy hozzáférhessenek a .eu TLD-hez. Ezáltal könnyen azonosítani lehet 
azokat, akik az uniós közösség részeként azonos szabályokat követnek és azonos értékekkel 
rendelkeznek. 

A javaslat a .eu felső szintű domainnevek bejegyzésének általános alapelveit határozza meg. 
Felvázolja a jogosultsági kritériumokat, a domainnevek bejegyzésének és visszavonásának 
általános feltételeit, a nyelveket, az alkalmazandó jogot és a joghatóságot, a domainneveknek 
a nyilvántartó, a Bizottság és a tagállamok általi fenntartására vonatkozó eljárásokat, valamint 
a regisztrátorok akkreditációs eljárásait. 

Nyilvántartó: a rendelkezések a Bizottság általi kijelöléstől és jellemzőitől a kulcsfontosságú 
kötelezettségekig terjednek. A javaslat továbbá meghatározza a .eu TLD működésére 
vonatkozó elvek és eljárások azon listáját, amelyet a nyilvántartóval kötött, a nyilvántartó 
működésének szakpolitikai kereteit rögzítő szerződésbe bele kell foglalni, így többek között 
az alábbiakat.

Az általános elvek támogatása mellett az előadó hangsúlyozni kívánja az uniós értékek, 
például a többnyelvűség, a felhasználók magánéletének és biztonságának tiszteletben tartása, 
a fogyasztóvédelem és az emberi jogok előmozdítását. Az előadó további biztosítékokat 
javasol különösen a jogállamiság védelmének kérdésére vonatkozóan. 

Az előadó emellett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meg kívánja erősíteni az 
Európai Parlament ellenőrzését a nyilvántartó kijelölési feltételeit és a kijelölési eljárást 
érintően. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK VAGY SZEMÉLYEK JEGYZÉKE,
AKIKTŐL AZ ELŐADÓ HOZZÁJÁRULÁSOKAT KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 
készült. Az előadó az alábbi szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 
jelentéstervezet elkészítése során:

Szervezet és/vagy személy
1. Európai Bizottság
2. EURid
3. EDRi
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