
 

Az új szabályozás még közelebb hozza a .eu
domaint az állampolgárokhoz
 
A képviselők azt szeretnék, ha egyszerűbb lenne regisztrálni a .eu domain nevet és egyre
több vállalat használná azt.
 
A .eu felső szintű domain a nyolcadik legnagyobb az interneten, 2017-ben több mint 3,8 millió
regisztrációt rögzítettek. Január 31-én a Parlament új szabályokat fogadott el, ezzel is igazodva
az örökké változó digitális környezethez.
 
 
Az új  szabályok  célja,  hogy  lazítson  a  .eu  domain  regisztrációjához  szükséges  jelenlegi
alkalmassági kritériumokon. Ezzel még több állampolgár élvezheti ennek az előnyeit, főként a
fiatalok, de szervezetek, nagyobb cégek, kis- és középvállalatok vagy civil szervezetek is. Ha a
domain neve rágalmazónak, rasszistának, vagy a közbiztonsággal, közérdekkel ellentétesnek
bizonyul, be kell zárni.
 
 
„Hiszem, hogy a domain név a digitális egységes piac segítségére lehet azzal, hogy erősíti az
online európai identitást és támogatja a határokon átívelő együttműködéseket online is.  A
döntéssel erősebb kritériumokat fogalmaztunk meg, amelyekkel blokkolni lehet a veszélyesnek
ítélt honlapokat, ezzel is egy újabb jogállamisági garanciát biztosítva” - mondta el Fredrick
Federley (liberális, svéd) jelentéstevő.
 

Előnyök Az uniós állampolgároknak a .eu domain egy olyan hely lehet a kibertérben, ahol
fogyasztói és személyiségi jogaikat az európai szabályoknak és irányelveknek megfelelően
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Ki kérelmezhet .eu-t?
• európai állampolgárok, tartózkodási helytől függetlenül

• harmadik országbeli állampolgárok, akik valamely uniós tagállamban tartózkodnak, vagy
olyan harmadik országban, amely tagja az Európai Gazdasági Térségnek (EGT)

• vállalatok, amelyeket valamely uniós tagállamban alapítottak, vagy olyan harmadik
országban, amely tagja az EGT-nek

• szervezetek, amelyeket valamely uniós tagállamban alapítottak, vagy olyan harmadik
országban, amely tagja az EGT-nek
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0394&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124989/FREDRICK_FEDERLEY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124989/FREDRICK_FEDERLEY/home


védik.
 
 
A vállalatoknak  a .eu honlapok segítenek megerősíteni jelenlétüket és láthatóságukat az
interneten, mind az uniós egységes piacon belül,  mind a világpiacon.
 
További információ
A képviselők új szabályokat fogadtak el a .eu domain névre vonatkozólag (sajtóközlemény,
angol)
EPRS tanulmány (angol)
EPRS: Új szabályok a .eu domain névvel kapcsolatban (angol)
Az eljárás (angol)
Az Európai Bizottság honlapja (angol)
EURid - a .eu regisztrációja (angol)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190123IPR24135/meps-approve-agreement-to-reform-the-eu-top-level-domain-name
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190123IPR24135/meps-approve-agreement-to-reform-the-eu-top-level-domain-name
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627122/EPRS_BRI(2018)627122_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633157/EPRS_ATA(2019)633157_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0110(COD)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu
http://www.eurid.eu/
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