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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004
(COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0231),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 172 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C8-0170/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 
lipca 2018 r.1,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Szybka ewolucja rynku domen 
najwyższego poziomu (TLD) i dynamiczny 
rozwój otoczenia cyfrowego wymaga 
wytrzymującego próbę czasu i 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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elastycznego otoczenia regulacyjnego 
umożliwiającego promowanie wartości i 
priorytetów Unii w internecie.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Istnienie konkretnej nazwy 
domeny dla Unii Europejskiej z bardzo 
jasnym i rozpoznawalnym wspólnym 
oznaczeniem jest ważnym i wartościowym 
elementem europejskiej tożsamości 
cyfrowej.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) TLD .eu to ósma co do wielkości 
krajowa TLD na świecie – w 2017 r. 
zarejestrowano w niej ponad 3,8 mln nazw 
domen. TLD .eu jest wykorzystywana 
przez wszystkie instytucje, agencje i 
organy Unii, w tym na potrzeby ich 
projektów i inicjatyw.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) TLD .eu powinna wprowadzać 
jasno określone powiązanie z Unią 
i rynkiem europejskim. Powinna 
umożliwiać przedsiębiorstwom,
organizacjom i osobom fizycznym na 
obszarze Unii rejestrację nazwy domeny 
w ramach domeny najwyższego poziomu 
.eu. Należy zezwolić obywatelom Unii na 
rejestrację nazwy domeny w ramach TLD 
.eu, niezależnie od ich miejsca 
zamieszkania.

(4) TLD .eu powinna wprowadzać 
jasno określone powiązanie z Unią 
i rynkiem europejskim, tworząc dobrą 
rozpoznawalność jednolitego rynku 
cyfrowego, zgodnie z prawem i normami 
handlowymi Unii. Powinna umożliwiać 
przedsiębiorstwom i organizacjom z 
siedzibą w Unii i osobom fizycznym 
zamieszkałym w państwach członkowskich
rejestrację nazwy domeny w ramach 
domeny najwyższego poziomu .eu. Należy 
zezwolić obywatelom Unii na rejestrację 
nazwy domeny w ramach TLD .eu 
niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Komisja powinna, na podstawie 
otwartej, przejrzystej 
i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, 
wyznaczyć Rejestr dla TLD .eu. Komisja 
powinna zawrzeć z wybranym Rejestrem 
umowę, obejmującą szczegółowe zasady 
i procedury mające zastosowanie wobec 
Rejestru w zakresie organizacji, 
administrowania i zarządzania TLD .eu. 
Umowa powinna być zawierana na czas 
określony z możliwością przedłużenia 
okresu obowiązywania.

(9) Komisja powinna, na podstawie 
otwartej, przejrzystej 
i niedyskryminacyjnej procedury wyboru, 
wyznaczyć Rejestr dla TLD .eu. Komisji 
należy przekazać uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w celu ustalenia kryteriów 
wyznaczenia Rejestru oraz ustanowienia 
otwartej, jawnej i niedyskryminującej 
procedury wyboru prowadzącej do 
wyznaczenia. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
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stanowienia prawa1a. W szczególności, 
aby zapewnić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie udział na 
równych zasadach w przygotowaniu 
aktów delegowanych, instytucje te 
otrzymują wszystkie dokumenty w tym 
samym czasie co eksperci państw 
członkowskich, a eksperci tych instytucji 
mogą systematycznie brać udział w 
posiedzeniach grup eksperckich Komisji 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

____________

1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy regulujące procedurę wyznaczania Rejestru będą istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu przestrzegania naczelnych zasad otwartości, jawności i niedyskryminacji. 
Dlatego Parlament powinien być zaangażowany w większym stopniu w ten proces, a 
preferowanym instrumentem powinien być akt delegowany.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Komisja powinna zawrzeć 
z wybranym Rejestrem umowę, 
obejmującą szczegółowe zasady 
i procedury mające zastosowanie do 
Rejestru w zakresie organizacji, 
administrowania i zarządzania TLD .eu. 
Umowa powinna być zawierana na czas 
określony z możliwością przedłużenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy regulujące procedurę wyznaczania Rejestru będą istotnym elementem służącym 
zagwarantowaniu przestrzegania naczelnych zasad otwartości, jawności i niedyskryminacji. 
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Dlatego Parlament powinien być zaangażowany w większym stopniu w ten proces, a 
preferowanym instrumentem powinien być akt delegowany.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest wspieranie jednolitego rynku 
cyfrowego dzięki budowaniu tożsamości 
europejskiej w internecie i promowaniu 
prowadzenia transgranicznej działalności 
online.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rejestr może wycofać nazwę 
domeny z własnej inicjatywy oraz bez 
kierowania sporu na pozasądową drogę 
rozwiązywania konfliktów z następujących 
przyczyn:

3. Rejestr może wycofać lub zawiesić 
nazwę domeny z własnej inicjatywy oraz 
bez kierowania sporu na pozasądową drogę 
rozwiązywania konfliktów wyłącznie
z następujących przyczyn:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu tylko doprecyzowanie działań, które może podejmować Rejestr.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5



PE626.994v01-00 10/19 PR\1161620PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy sąd państwa 
członkowskiego uzna nazwę domeny za 
obelżywą, rasistowską lub sprzeczną 
z zasadami porządku publicznego, po 
ogłoszeniu orzeczenia sądu Rejestr taką 
nazwę blokuje, a po ogłoszeniu orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie –
wycofuje. Rejestr blokuje takie przyszłe 
rejestracje takich nazw przez okres 
obowiązywania orzeczenia sądu.

5. W przypadku gdy sąd państwa 
członkowskiego uzna nazwę domeny za 
obelżywą, rasistowską lub sprzeczną 
z zasadami porządku publicznego, po 
ogłoszeniu orzeczenia sądu Rejestr taką 
nazwę blokuje. Rejestr nie blokuje jednak 
nazwy domeny, jeżeli orzeczenie wchodzi 
w zakres aktu wykonawczego lub decyzji 
Rady przyjętej na podstawie art. 5 
rozporządzenia [w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich, 
2018/0136(COD)]. Rejestr wycofuje 
nazwę domeny po ogłoszeniu orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie. 
Rejestr blokuje takie przyszłe rejestracje 
takich nazw przez okres obowiązywania 
orzeczenia sądu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja przedstawiła w powiązaniu z wnioskami dotyczącymi WRF mechanizm ochrony 
zasady praworządności. Takie zabezpieczenie należałoby również wprowadzić do 
rozporządzenia w sprawie .eu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nazwy domen zarejestrowane 
w TLD .eu mogą być przenoszone 
wyłącznie na strony uprawnione do 
rejestracji nazw domen .eu.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis przeniesiono z obowiązującego systemu regulacyjnego. Istotne jest także, aby 
dopilnować, żeby kryteria kwalifikowalności określone w art. 3 były przestrzegane także w 
przypadku przeniesienia nazwy domeny.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestracji nazw domen dokonuje 
się we wszystkich znakach alfabetów 
języków urzędowych Unii zgodnie 
z dostępnymi standardami 
międzynarodowymi i stosownie do 
możliwości obsługi przez odpowiednie 
protokoły umiędzynarodowionych nazw 
domen (IDN).

1. Rejestracji nazw domen dokonuje 
się we wszystkich znakach języków 
urzędowych Unii zgodnie z dostępnymi 
standardami międzynarodowymi 
i stosownie do możliwości obsługi przez 
odpowiednie protokoły 
umiędzynarodowionych nazw domen 
(IDN).

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) mogą zostać zarejestrowane lub 
zarezerwowane przez państwa 
członkowskie wyłącznie w domenie 
drugiego poziomu. Te nazwy domen 
muszą być ograniczone do powszechnie 
uznanych terminów geograficznych lub 
geopolitycznych, które mają wpływ na 
organizację polityczną lub terytorialną 
państw członkowskich.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
   

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestr udziela rejestratorom 
akredytacji zgodnie z racjonalnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
procedurami akredytacji, które zostały 
uprzednio zatwierdzone przez Komisję. 
Rejestr udostępnia publicznie procedury 
akredytacji w łatwo dostępnej formie.

1. Rejestr udziela rejestratorom 
akredytacji zgodnie z racjonalnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi 
procedurami akredytacji, zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, które zostały 
uprzednio zatwierdzone przez Komisję. 
Rejestr udostępnia publicznie procedury 
akredytacji w łatwo dostępnej formie.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia kryteria
i procedurę wyznaczania Rejestru 
w drodze aktów wykonawczych. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 17 ust. 2.

1. Komisja przyjmuje akty 
delegowane uzupełniające niniejsze 
rozporządzenie przez ustanowienie 
kryteriów i procedury wyznaczania 
Rejestru oraz kryteriów określających 
minimalne wymogi w innych 
okolicznościach niż te, o których mowa w
art. 4, kiedy Rejestr blokuje, zawiesza lub 
wycofuje nazwę domeny, aby chronić 
wartości Unii. 

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja zawiera umowę 3. Komisja zawiera umowę 
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z wyznaczonym Rejestrem. Umowa 
określa zasady, czynności i procedury 
związane ze świadczeniem usług przez 
Rejestr oraz warunki, na jakich Komisja 
nadzoruje organizację TLD .eu oraz 
administrowanie i zarządzanie nią przez 
Rejestr. Umowa jest ograniczona w czasie 
i odnawialna oraz obejmuje zasady 
i procedury dotyczące funkcjonowania 
TLD .eu określone na podstawie art. 11.

z wyznaczonym Rejestrem. Umowa 
określa zasady, czynności i procedury 
związane ze świadczeniem usług przez 
Rejestr oraz warunki, na jakich Komisja 
nadzoruje organizację TLD .eu oraz 
administrowanie i zarządzanie nią przez 
Rejestr. Umowa jest ograniczona w czasie 
i odnawialna oraz obejmuje zasady 
i procedury dotyczące funkcjonowania 
TLD .eu określone w niniejszym 
rozporządzeniu, a zwłaszcza na podstawie 
art. 10 i 11.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązki określone w art. 10 także powinny zostać włączone do umowy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rejestr funkcjonuje zgodnie z 
interesem publicznym oraz przestrzega w 
najwyższym stopniu zasad jawności, 
sprawiedliwości i odpowiedzialności.

Or. en

Uzasadnienie

Domena .eu jest ważna z punktu widzenia społeczeństwa, dlatego istotne jest, aby Rejestr 
funkcjonował z  poszanowaniem powyższych zasad.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera -a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) podnosi atrakcyjność TLD .eu w 
Unii i na świecie, aby zapewnić jej 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizuje TLD .eu, administruje 
i zarządza nią w interesie ogólnym 
i zgodnie z zasadami jakości, skuteczności, 
wiarygodności, przejrzystości, dostępności 
i niedyskryminacji oraz z zapewnieniem 
sprawiedliwych warunków konkurencji;

b) organizuje TLD .eu, administruje 
i zarządza nią w interesie ogólnym 
i zgodnie z zasadami jakości, skuteczności, 
wiarygodności, przejrzystości, dostępności 
i niedyskryminacji oraz z zapewnieniem 
sprawiedliwych warunków konkurencji, a 
jednocześnie gwarantuje stosowanie 
sprawiedliwych środków ochrony 
konsumentów i przystępną cenę za nazwę 
TLD .eu;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) propaguje cele Unii w dziedzinie 
zarządzania internetem;

i) propaguje cele Unii w dziedzinie 
zarządzania internetem i w związku z tym 
uczestniczy w forach międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) promuje wartości Unii, takie jak 
wielojęzyczność, poszanowanie 
prywatności i bezpieczeństwa 
użytkowników, ochrona konsumentów i 
prawa człowieka, dzięki dobremu 
zarządzaniu TLD .eu.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymogi i procedury dotyczące 
wniosków o rejestrację, politykę 
w zakresie weryfikacji danych podmiotów 
wnioskujących o rejestrację oraz 
spekulacyjnej rejestracji nazw domen;

b) wymogi i procedury dotyczące 
wniosków o rejestrację, w tym weryfikacji 
dowodów poświadczających spełnienie 
kryteriów rejestracji, politykę w zakresie 
weryfikacji danych podmiotów 
wnioskujących o rejestrację oraz 
spekulacyjnej rejestracji nazw domen;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostarczyć dowód poświadczający spełnienie kryteriów kwalifikowalności określonych 
w art. 3.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż po pięciu latach od 1. Nie później niż po trzech latach od 
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daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata,
Komisja ocenia wdrożenie, skuteczność 
oraz funkcjonowanie TLD .eu.

daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata 
Komisja ocenia wdrożenie, skuteczność 
oraz funkcjonowanie TLD .eu.

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej jest dokonywać wszystkich ocen w trzyletnich odstępach. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 8 ust. 1, podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 1, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia …  [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia] r. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
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odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z Radą 
Zainteresowanych Stron ds. domeny .eu, o 
której mowa w art. 14, i z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 ust. 1 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie lub gdy przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją zaproponowania w art. 8 uprawnień do przyjmowania aktów 
delegowanych. Zob. poprawka 13.
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UZASADNIENIE

Nowy wniosek dotyczący domeny najwyższego poziomu .eu (TLD .eu), opublikowany przez 
Komisję w dniu 24 kwietnia 2018 r., ma na celu uchylenie obowiązujących przepisów. Mimo 
że TLD .eu funkcjonuje prawidłowo, regulacyjne ramy prawne należy dostosować do 
zmieniającego się otoczenia i rynku cyfrowego. 

Inicjatywa ta, zgodna z celami strategii jednolitego rynku cyfrowego, ma na celu 
zagwarantowanie, że TLD, które stosunkowo dobrze dotychczas funkcjonowało, będzie także 
funkcjonować w przyszłości, dzięki czemu płynącymi z niej korzyściami będzie się mogła 
cieszyć w najbliższej przyszłości jak największa liczba obywateli Unii. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek i zgadza się z założeniem, że należy 
dotrzymywać kroku szybkiej ewolucji rynku TLD i dynamicznemu rozwojowi otoczenia 
cyfrowego, które wymaga wytrzymującego próbę czasu i elastycznego otoczenia 
regulacyjnego.  

Istnienie konkretnej nazwy domeny dla UE jest bardzo ważne z punktu widzenia tożsamości 
cyfrowej UE. Sprawozdawca uważa, że jest to szansa dla instytucji, przedsiębiorstw i 
obywateli, aby uzyskać dostęp do TLD .eu. Będą wtedy łatwo rozpoznawalni jako część 
wspólnoty UE wyznającej te same zasady i wartości. 

We wniosku ustanowiono ogólne zasady rejestracji nazwy domeny najwyższego poziomu .eu. 
Przedstawiono w nim kryteria kwalifikowalności, ogólne warunki rejestracji i wycofywania 
nazw domen, języki, prawo właściwe i jurysdykcję, procedury rezerwacji nazw domen przez 
Rejestr, Komisję i państwa członkowskie oraz procedury akredytacji rejestratorów. 

Rejestr: przepisy obejmują wyznaczenie Rejestru przez Komisję, jego cechy oraz kluczowe 
obowiązki. We wniosku określono również wykaz zasad i procedur dotyczących 
funkcjonowania TLD .eu, które należy zawrzeć w umowie z Rejestrem.

Choć sprawozdawca popiera ogólne zasady, to pragnie zwrócić większą uwagę na 
promowanie wartości UE, takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i 
bezpieczeństwa użytkowników, ochrona konsumentów i prawa człowieka. Sprawozdawca 
sugeruje dodatkowe zabezpieczenia w szczególności w kwestii ochrony praworządności. 

Sprawozdawca pragnie również, aby Parlament Europejski uzyskał większą kontrolę nad 
ustalaniem kryteriów i procedurą wyznaczania Rejestru, dzięki zastosowaniu aktów 
delegowanych. 



PR\1161620PL.docx 19/19 PE626.994v01-00

PL

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH 
SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną 
odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca 
otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba
1. Komisja Europejska
2. EUrid
3. EDRI
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