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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1026/2007 af Lone Gustavsen, dansk statsborger, om tildelingen af 
.eu-domæner

1. Sammendrag

Andrageren, der to gange har forsøgt at opnå et .eu-domænenavn, protesterer over, at navnet i 
første tilfælde tildeltes en person bosiddende i Kina, og at det i det andet tilfælde blev opkøbt 
af en asiatisk domænenavnsudbyder, som nu har sat det til salg på internettet. Andrageren gør 
gældende, at dette strider imod EU-reglen om, at det eftertragtede .eu-domænenavn kun kan 
udstedes til personer, der har deres hovedbopæl, hovedsæde eller hovedaktivitet i
Fællesskabet, til organisationer med hjemsted i Fællesskabet eller til fysiske personer, der er 
bosiddende i Fællesskabet. Hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at træffe 
foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002, artikel 4, af 22. 
april 2002 om gennemførelsen af topdomænet .eu kan .eu-domænenavne registreres af 
følgende enheder og personer:
"(i) en virksomhed, som har sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller 
hovedvirksomhed i Fællesskabet, eller
(ii) en organisation, som er etableret i Fællesskabet uden fordomme over for anvendelsen af 
national lovgivning eller
(iii) en fysisk person, bosiddende i Fællesskabet."
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I henhold til Kommissionens beslutning af 21. maj 2003 om udpegning af en administrator for 
topdomænet .eu (TLD) er European Registry for Internet Domains (EURID) udpeget som 
topdomæneadministrator med ansvar for at organisere, administrere og forvalte topdomænet 
.eu. EURID er dermed ansvarlig for behandlingen af ansøgninger om registrering af 
domænenavne. Kommissionen har i henhold til de retlige rammer ingen hjemmel til at 
fungere som klageinstans i forbindelse med beslutninger, der er truffet af 
topdomæneadministratoren, ligesom den ikke har hjemmel til at undersøge individuelle sager.

For udover i almindelige retssager at behandle klagerne har den retlige ramme for 
topdomænet .eu fastsat en særlig alternativ konfliktløsningsprocedure1. Dette giver en klager 
klagemulighed i sager, hvor det anføres, at administratorens afgørelse er i strid med 
Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om fastsættelse af generelle 
retningslinjer for udførlige regler for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner 
samt principperne for registrering eller med forordning (EF) nr. 733/2002. Der er således et 
system, som behørigt tager højde for klager, som potentielle administratorer måtte have."

                                               
1 ADR's websted findes på adressen: www.adr.eu . Den giver oplysninger om alle officielle sprog i EU.
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