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διανομή τομέων «.eu»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει επιχειρήσει δύο φορές να αποκτήσει όνομα τομέα «.eu», 
διαμαρτύρεται ότι, στην πρώτη περίπτωση, το όνομα δόθηκε σε ιδιώτη που κατοικεί στην 
Κίνα και, στη δεύτερη περίπτωση, αγοράστηκε από έναν ασιατικό πάροχο ονομάτων τομέα ο 
οποίος το διαφημίζει τώρα προς πώληση στο Διαδίκτυο. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι αυτό 
αποτελεί παραβίαση του κανόνα της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το όνομα τομέα ανωτάτου 
επιπέδου «.eu» μπορεί να διανεμηθεί μόνο σε όσους έχουν την κύρια κατοικία, τα κεντρικά 
γραφεία ή την κύρια δραστηριότητά τους εντός της Κοινότητας, σε οργανισμούς που έχουν 
την έδρα τους στην Κοινότητα ή σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κοινότητα. Ως εκ 
τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του «.eu»
τομέα ανωτάτου επιπέδου, τα ονόματα τομέα «.eu» μπορούν να καταχωρούνται από τις εξής 
οντότητες και πρόσωπα: 

«i) οιαδήποτε επιχείρηση η οποία έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση 
ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Κοινότητας, ή
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ii) οιονδήποτε οργανισμό ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής του εθνικού δικαίου, ή
iii) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Κοινότητας.»

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό του μητρώου 
ανώτατου επιπέδου .eu, ο European Registry for Internet Domains (EURID) ορίστηκε ως ο 
φορέας στον οποίον ανατέθηκε η οργάνωση, η διαχείριση και η διοίκηση του τομέα 
ανώτατου επιπέδου «.eu» Κατά συνέπεια, ο EURID είναι υπεύθυνος για την εξέταση των 
αιτήσεων για την καταχώριση των ονομάτων τομέα. Το νομικό πλαίσιο δεν αναγνωρίζει την 
Επιτροπή ως όργανο προσφυγής κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από το μητρώο, ούτε 
μπορεί η Επιτροπή να εξετάσει ειδικές περιπτώσεις.

Για την εξέταση καταγγελιών, εκτός από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες, το νομικό
πλαίσιο για τον τομέα ανώτατου επιπέδου «.eu» έχει προβλέψει μια ειδική διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών1. Η διαδικασία αυτή παρέχει στον καταγγέλλοντα το 
δικαίωμα προσφυγής στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποστηρίζεται ότι η απόφαση του 
μητρώου αντιβαίνει στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 
2004, για τη θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις 
λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση, ή 
στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 733/2002. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λαμβάνει
δεόντως υπόψη τις καταγγελίες που μπορεί ενδεχομένως να έχουν οι δυνάμει
καταχωρούμενοι.

                                               
1 Ο ιστότοπος του ADR είναι www.adr.eu . Παρέχει πληροφορίες σε όλες τις επίσημες
γλώσσες της ΕΕ.
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