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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1026/2007, внесена от Lone Gustavsen, с датско гражданство, 
относно разпределянето на .eu домейни

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който два пъти се е опитал да получи име на .eu домейн, се 
жалва, че в първия случай то е било дадено на лице с постоянно местожителство в 
Китай, а във втория — закупено от азиатски доставчик на имена на домейни, който 
понастоящем го е обявил за продажба в интернет. Вносителят на петицията твърди, че 
това нарушава правилото на ЕС, според което името на главен .eu домейн може да се 
предоставя само на лица, чието постоянно местожителство, главен офис или основна 
дейност са в рамките на Общността, на организации, установени в Общността, или на 
физически лица, постоянно пребиваващи в Общността. Поради това той моли 
Европейския парламент да предприеме действия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 април 2002 г. относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво, имена на 
.eu домейни могат да се регистрират от следните организации и лица:

„i) предприятие, което има регистриран офис, централна администрация или основно 
място на стопанска дейност в Общността, или
ii) организация, установена в Общността, без да засяга прилагането на националното 
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законодателство, или
iii) всяко физическо лице, пребиваващо в рамките на Общността“.

В съответствие с решението на Комисията от 21 май 2003 г. относно определянето на 
домейни от най-високо ниво (TLD) с разширение .eu, Европейската служба по 
регистрация за интернет домейн имена (EURID) е определена като орган, на когото е 
възложена организацията, управлението и администрирането на .eu домейна от най-
високо ниво. Вследствие на това, EURID отговаря за разглеждането на заявленията за 
регистрация на имена на домейни. Правната рамка не определя Комисията като орган, 
разглеждащ жалби срещу решения на Службата по регистрация, нито й дава 
правомощия да разглежда отделни случаи.

Освен обичайните съдебни процедури, за разглеждането на жалбите правната рамка за 
.eu домейна от най-високо ниво е установила специална процедура за извънсъдебно
решаване на спорове (ADR)1. Тя осигурява възможност за компенсиране на 
жалбоподателя в случаите, когато искът касае противоречие между решението на 
Службата по регистрация и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 
2004 г. относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и 
функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят 
регистрирането, или Регламент (ЕО) № 733/2002. Следователно съществува система, 
която надлежно взема предвид оплакванията, които потенциалните регистриращи се 
могат да имат.

                                               
1 Уебсайтът на ADR е www.adr.eu. Той предоставя информация на всички официални 
езици на ЕС.
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