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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de 
Commissie
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0231),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C8-0170/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20181,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0000/2018),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De snelle ontwikkeling van de 
markt voor topniveaudomeinnamen 
(TLD’s) en het dynamische digitale 
landschap vereisen een 
toekomstbestendige en flexibele 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.



PE626.994v01-00 6/20 PR\1161620NL.docx

NL

regelgevingsomgeving zodat de 
Uniewaarden en -prioriteiten on line 
kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Een specifieke domeinnaam voor 
de Europese Unie met een zeer duidelijk 
en herkenbaar gemeenschappelijk 
merkteken is een belangrijke en 
waardevolle bouwsteen voor de Europese 
online-identiteit.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het .eu-TLD is het op acht na 
grootste TLD ter wereld met meer dan 3,8 
miljoen registraties in 2017. Het .eu-TLD 
wordt gebruikt door alle instellingen, 
agentschappen en organen van de Unie, 
en tevens voor hun projecten en 
initiatieven;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4



PR\1161620NL.docx 7/20 PE626.994v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het .eu-TLD moet een duidelijk 
verband leggen met de Unie en de 
Europese markt. Het moet bedrijven, 
organisaties en natuurlijke personen 
binnen de Unie de mogelijkheid bieden 
een domeinnaam in het .eu-TLD te 
registreren. Burgers van de Unie moeten de 
mogelijkheid hebben om een .eu-
domeinnaam te registreren, ongeacht hun 
verblijfplaats.

(4) Het .eu-TLD moet een duidelijk 
verband leggen met de Unie en de 
Europese markt, en een sterke identiteit 
creëren voor de digitale interne markt, in 
overeenstemming met de wetgeving en 
handelsnormen van de Unie. Het moet 
bedrijven en organisaties die binnen de 
Unie zijn gevestigd, en natuurlijke 
personen die verblijven in een lidstaat de 
mogelijkheid bieden een domeinnaam in 
het .eu-TLD te registreren. Burgers van de 
Unie moeten de mogelijkheid hebben om 
een .eu-domeinnaam te registreren, 
ongeacht hun verblijfplaats.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De Commissie moet op basis van 
een open, transparante en niet-
discriminerende selectieprocedure een 
register voor het .eu-TLD aanwijzen. De 
Commissie moet met het geselecteerde 
register een overeenkomst sluiten waarin 
de gedetailleerde beginselen en 
procedures zijn opgenomen die van 
toepassing zijn op het register voor wat de 
organisatie, het bestuur en het beheer van 
het .eu-TLD betreft. De overeenkomst 
moet een beperkte looptijd krijgen die kan 
worden verlengd.

(9) De Commissie moet op basis van 
een open, transparante en niet-
discriminerende selectieprocedure een 
register voor het .eu-TLD aanwijzen. Om 
de criteria voor de aanwijzing van een 
register en een open, transparante en niet-
discriminerende selectieprocedure voor 
die aanwijzing vast te stellen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
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zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven1bis. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen, ontvangen 
het Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

____________

1bis PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Motivering

De procedurele regels voor de aanwijzing van het register zullen van essentieel belang zijn 
om ervoor te zorgen dat de richtsnoeren voor openheid, transparantie en niet-discriminatie 
worden gevolgd. Het is derhalve van belang om het Parlement hier in sterkere mate bij te 
betrekken en bij voorkeur middels een gedelegeerde handeling.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie moet met het 
geselecteerde register een overeenkomst 
sluiten waarin de gedetailleerde 
beginselen en procedures zijn opgenomen 
die van toepassing zijn op het register 
voor wat de organisatie, het bestuur en 
het beheer van het .eu-TLD betreft. De 
overeenkomst moet een beperkte looptijd 
krijgen die kan worden verlengd.

Or. en
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Motivering

De procedurele regels voor de aanwijzing van het register zullen van essentieel belang zijn 
om ervoor te zorgen dat de richtsnoeren voor openheid, transparantie en niet-discriminatie 
worden gevolgd. Het is derhalve van belang om het Parlement hier in sterkere mate bij te 
betrekken en bij voorkeur middels een gedelegeerde handeling.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Deze verordening beoogt de 
digitale interne markt te steunen door een 
Europese online-identiteit te creëren en 
grensoverschrijdende activiteiten aan te 
moedigen;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het register kan een domeinnaam 
uit eigen beweging, zonder het geschil aan 
een buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen voor te leggen, op de volgende 
gronden intrekken:

3. Het register kan een domeinnaam 
uit eigen beweging, zonder het geschil aan 
een buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen voor te leggen, alleen op de 
volgende gronden intrekken of opschorten:

Or. en

Motivering

Dit moet worden beschouwd als een verduidelijking van de  maatregelen die het register kan 
treffen.



PE626.994v01-00 10/20 PR\1161620NL.docx

NL

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een domeinnaam door een 
rechterlijke instantie van een lidstaat als 
lasterlijk, racistisch of strijdig met de 
openbare orde wordt beschouwd, wordt 
deze na kennisgeving van een beslissing 
van een rechterlijke instantie door het 
register geblokkeerd en na kennisgeving 
van een definitieve beslissing van een 
rechterlijke instantie ingetrokken. Het 
register blokkeert de registratie van namen 
waarvoor een dergelijke beslissing is 
uitgesproken zolang deze beslissing geldt.

5. Wanneer een domeinnaam door een 
rechterlijke instantie van een lidstaat als 
lasterlijk, racistisch of strijdig met de 
openbare orde wordt beschouwd, wordt 
deze na kennisgeving van een beslissing 
van een rechterlijke instantie door het 
register geblokkeerd. De domeinnaam zal 
echter niet door het register worden 
geblokkeerd als de beslissing wordt 
genomen in het kader van een 
uitvoeringshandeling of een besluit van de 
Raad overeenkomstig artikel 5 van de 
verordening [inzake de bescherming van 
de begroting van de Unie in geval van 
fundamentele tekortkomingen op het 
gebied van de rechtsstaat in de lidstaten, 
2018/0136(COD)]. De domeinnaam wordt
na kennisgeving van een definitieve 
beslissing van een rechterlijke instantie 
door het register ingetrokken. Het register 
blokkeert de registratie van namen 
waarvoor een dergelijke beslissing is 
uitgesproken zolang deze beslissing geldt.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft voor de MFK-voorstellen een mechanisme voorgesteld om het beginsel 
van de rechtsstaat te waarborgen. Het is zinvol een dergelijke waarborg ook op te nemen in 
de .eu-verordening.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Domeinnamen die geregistreerd 
zijn onder het .eu-TLD zijn alleen 
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overdraagbaar aan partijen die in 
aanmerking komen voor registratie van 
een .eu-domeinnaam.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is overgenomen uit het huidige regelgevingssysteem. En het is van belang dat 
het ontvankelijkheidscriterium in artikel 3 wordt gehanteerd, ook wanneer de domeinnaam 
wordt overgedragen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Domeinnamen wordt geregistreerd 
in alle alfabetische tekens van de officiële 
talen van de Unie, overeenkomstig de 
beschikbare internationale normen, zoals 
toegestaan door de toepasselijke 
protocollen voor geïnternationaliseerde 
domeinnamen (IDN’s).

1. Domeinnamen wordt geregistreerd 
in alle tekens van de officiële talen van de 
Unie, overeenkomstig de beschikbare 
internationale normen, zoals toegestaan 
door de toepasselijke protocollen voor 
geïnternationaliseerde domeinnamen 
(IDN’s).

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alleen door de lidstaten mogen 
worden geregistreerd onder een domein op 
het tweede niveau. Deze lijst van 
domeinnamen moet zich beperken tot 
algemeen erkende geografische en/of 
geopolitieke termen die een invloed hebben 
op de politieke of territoriale organisatie 
van de lidstaten.

b) alleen door de lidstaten mogen 
worden geregistreerd in een domein op het 
tweede niveau. Deze lijst van 
domeinnamen moet zich beperken tot 
algemeen erkende geografische en/of 
geopolitieke termen die een invloed hebben 
op de politieke of territoriale organisatie 
van de lidstaten.
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Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het register accrediteert registrators 
volgens redelijke, transparante en niet-
discriminerende accreditatieprocedures die 
vooraf door de Commissie zijn 
goedgekeurd. Het register maakt de 
accreditatieprocedures openbaar in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm.

1. Het register accrediteert registrators 
volgens redelijke, transparante en niet-
discriminerende accreditatieprocedures, 
overeenkomstig deze verordening, die 
vooraf door de Commissie zijn 
goedgekeurd. Het register maakt de 
accreditatieprocedures openbaar in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt met 
uitvoeringshandelingen de criteria en de 
procedure voor de aanwijzing van het 
register vast. Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 17, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

1. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast om deze verordening 
aan te vullen betreffende de vaststelling 
van de criteria en de procedure voor de 
aanwijzing van het register, en criteria om 
de minimumvereisten te bepalen voor de 
andere omstandigheden dan die bedoeld 
worden in artikel 4, wanneer het register 
een domeinnaam moet blokkeren, 
opschorten of intrekken om Uniewaarden 
veilig te stellen.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie sluit een 
overeenkomst met het aangewezen register. 
Hierin worden de regels, het beleid en de 
procedures voor de dienstverlening van het 
register, alsook de voorwaarden op basis 
waarvan de Commissie toezicht houdt op 
de organisatie, het bestuur en het beheer 
van het .eu-TLD door het register 
gespecificeerd. De overeenkomst heeft een 
beperkt looptijd, is hernieuwbaar en bevat 
de beginselen en procedures betreffende de 
werking van het .eu-TLD die zijn 
vastgesteld op basis van artikel 11.

3. De Commissie sluit een 
overeenkomst met het aangewezen register. 
Hierin worden de regels, het beleid en de 
procedures voor de dienstverlening van het 
register, alsook de voorwaarden op basis 
waarvan de Commissie toezicht houdt op 
de organisatie, het bestuur en het beheer 
van het .eu-TLD door het register 
gespecificeerd. De overeenkomst heeft een 
beperkt looptijd, is hernieuwbaar en bevat 
de beginselen en procedures betreffende de 
werking van het .eu-TLD die zijn 
vastgesteld in deze verordening en met 
name op basis van de artikelen 10 en 11.

Or. en

Motivering

De in artikel 10 genoemde verplichtingen moeten ook in de overeenkomst worden 
opgenomen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het register moet opereren in het 
algemeen belang en volgens de strengste 
regels wat transparantie, eerlijkheid en 
verantwoordingsplicht betreft.

Or. en

Motivering

Aangezien het .eu-TLD van algemeen belang is, is het van belang dat het register deze 
richtsnoeren volgt.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) promoot de aantrekkelijkheid van 
het .eu-TLD in de gehele Unie en 
wereldwijd en zorgt ervoor dat het 
concurrerend is;

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) organiseert, bestuurt en beheert het 
.eu-TLD in het algemeen belang, op basis 
van de beginselen kwaliteit, efficiëntie, 
betrouwbaarheid, transparantie, 
toegankelijkheid en non-discriminatie, en 
door eerlijke concurrentievoorwaarden te 
waarborgen;

b) organiseert, bestuurt en beheert het 
.eu-TLD in het algemeen belang, op basis 
van de beginselen kwaliteit, efficiëntie, 
betrouwbaarheid, transparantie, 
toegankelijkheid en non-discriminatie, en 
door eerlijke concurrentievoorwaarden te 
waarborgen, en zorgt er tegelijkertijd voor 
dat er eerlijke maatregelen worden 
getroffen om de consument te beschermen 
en zorgt voor een billijke prijs voor een 
.eu-TLD;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) bevordert de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Unie op het 

i) bevordert de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Unie op het 
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gebied van internetgovernance; gebied van internetgovernance en neemt 
derhalve deel aan internationale fora;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1 – letter l bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l bis) bevordert Uniewaarden zoals 
meertaligheid, eerbiediging van de privacy 
en de veiligheid van gebruikers, 
consumentenbescherming en 
mensenrechten, door goed beheer van .eu-
TLD.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorschriften en procedures inzake 
registratieverzoeken, beleid inzake 
verificatie van de gegevens van 
registreerders en speculatieve registratie 
van domeinnamen;

b) voorschriften en procedures inzake 
registratieverzoeken, inclusief de controle 
van het bewijs dat voldaan is aan het 
registratiecriterium, beleid inzake 
verificatie van de gegevens van 
registreerders en speculatieve registratie 
van domeinnamen;

Or. en

Motivering

Er moet bewijs worden geleverd dat aan het criterium in artikel 3 wordt voldaan.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijf jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening en 
vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de 
Commissie de implementatie, 
doelmatigheid en werking van het .eu-
TLD.

1. Uiterlijk drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening en 
vervolgens om de drie jaar, beoordeelt de 
Commissie de implementatie, 
doelmatigheid en werking van het .eu-
TLD.

Or. en

Motivering

Het is beter om voor alle verslagen een beoordelingsperiode van drie jaar te hanteren.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om een gedelegeerde 
handeling vast te stellen, als bedoeld in 
artikel 8, lid 1, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 8, lid 1, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor een termijn 
van vijf jaar met ingang van …*. [de 
datum van inwerkingtreding van de 
verordening]. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
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tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de in artikel 14 bedoelde .eu-
Multistakeholderraad en de door elke 
lidstaat aangewezen deskundigen 
overeenkomstig de beginselen die zijn 
neergelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

6. Een overeenkomstig artikel 8, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en
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Motivering

Dit amendement wordt ingediend in verband met de voorgestelde gedelegeerde handeling in 
artikel 8. Zie amendement 13.
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TOELICHTING

Het nieuwe voorstel betreffende de .eu-topniveaudomeinnaam (het .eu-TLD) dat op 24 april 
2018 door de Commissie is gepubliceerd is gericht op intrekking van de bestaande wetgeving. 
Hoewel het .eu-TLD naar behoren blijft functioneren, moet het wettelijk kader worden 
aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van de online-omgeving en de markt.

In overeenstemming met de doelstellingen van de strategie voor een digitale interne markt 
beoogt het onderhavige initiatief dat een TLD dat relatief goed heeft gefunctioneerd dit in de 
toekomst zal blijven doen, zodat zoveel mogelijk Unieburgers in de nabije toekomst zullen 
kunnen profiteren van de voordelen die eraan verbonden zijn.

De rapporteur is verheugd over het voorstel en onderschrijft de doelstelling dat het wettelijk 
kader moet worden aangepast aan de snelle ontwikkeling van de TLD-markt en het 
dynamische digitale landschap, die een toekomstbestendige en flexibele 
regelgevingsomgeving vereisen. 

Het bestaan van een specifieke domeinnaam voor de EU is zeer belangrijk voor de online-
identiteit van de EU. De rapporteur is van mening dat het een gunstige gelegenheid is voor 
instellingen, bedrijven of burgers om toegang te kunnen hebben tot een .eu-TLD. Zij zullen 
daardoor gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd als onderdeel van de EU-gemeenschap 
die zelfde normen en waarden deelt. 

Het voorstel bevat de algemene beginselen voor de registratie van een .eu-
topniveaudomeinnaam. Het beschrijft de ontvankelijkheidscriteria, de algemene voorwaarden 
voor registratie en intrekking van domeinnamen, de talen, het toepasselijke recht en de 
rechterlijke bevoegdheid, de procedures voor de reservering van domeinnamen door het 
register, de Commissie en de lidstaten, en de procedures voor de accreditering van 
registrators. 

Register: De bepalingen hebben betrekking tot de aanwijzing door de Commissie, de 
eigenschappen, alsook de belangrijkste verplichtingen van het register. Het hoofdstuk bevat 
ook een overzicht van de beginselen en procedures betreffende de werking van het .eu-TLD 
die moeten worden opgenomen in de overeenkomst met het register.

Hoewel hij de algemene beginselen onderschrijft, wil de rapporteur de bevordering van EU-
waarden zoals meertaligheid, eerbiediging van de privacy en veiligheid van gebruikers, 
consumentenbescherming en mensenrechten, benadrukken. Met name ten aanzien van het 
waarborgen van de rechtsstaat stelt de rapporteur aanvullende waarborgen voor. 

De rapporteur wil ook dat het Europees Parlement een betere controle uitoefent op de 
vaststelling van de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register door gebruik 
te maken van gedelegeerde handelingen. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN 
VAN WIE DE RAPPORTEUR INFORMATIE HEEFT ONTVANGEN

De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van 
de rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag 
informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen:

Entiteit en/of persoon
1. Europese Commissie
2. EUrid
3. EDRi
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