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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on yrittänyt saada .eu-verkkotunnuksen kaksi kertaa, mutta 
ensimmäisellä kerralla se myönnettiin Kiinassa asuvalle yksityishenkilölle ja toisella sen oli 
ostanut aasialainen verkkotunnusmyyjä, joka on nyt laittanut verkkotunnuksen myyntiin 
internetissä. Vetoomuksen esittäjä valittaa tämän olevan ristiriidassa EU:n lainsäädännön 
kanssa, jonka mukaisesti ylimmän tason .eu-verkkotunnus voidaan myöntää vain niille, joiden 
vakituinen asuinpaikka, pääkonttori tai päätoimi on yhteisön alueella, tai yhteisön alueella 
kotipaikkaa pitäville organisaatioille tai yhteisön alueella asuville yksityishenkilöille. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää toimia Euroopan parlamentilta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Aluetunnuksen .eu perustamisesta 22 päivänä huhtikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan mukaan aluetunnuksen .eu alaisia 
verkkotunnuksia voidaan rekisteröidä seuraaville tahoille ja henkilöille: 

"i) yrityksille, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen 
toimipaikka on yhteisössä; tai

ii) yhteisöön sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kansallisen lain soveltamista; tai
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iii) yhteisössä asuville luonnollisille henkilöille."

.eu-aluetunnusrekisterin organisoinnista, hallinnoinnista ja hallinnosta vastaavaksi elimeksi 
nimettiin EURid .eu-aluetunnusrekisterin nimeämisestä 21 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn 
komission päätöksen mukaisesti. Tämän vuoksi verkkotunnusten rekisteröintipyyntöjen 
käsittelystä vastaa EURid. Komissio ei ole yhteisön säännöstön mukaan muutoksenhakuelin 
rekisterin tekemien päätösten osalta eikä komissio voi tarkastella yksittäisiä tapauksia.

Tavanomaisten oikeudenkäyntimenettelyjen lisäksi valituksia käsitellään .eu-aluetunnusta 
koskevan lainsäädännön nojalla perustetussa erityisessä vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisumenettelyssä1.  Menettely tarjoaa valituksen tekijälle oikeussuojakeinon 
tapauksissa, joissa rekisterin päätöksen väitetään olevan ristiriidassa .eu-aluetunnuksen 
perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista 
periaatteista 28 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 tai 
asetuksen (EY) N:o 733/2002 kanssa. On siis olemassa järjestelmä, jossa mahdollisten 
rekisteröijien mahdolliset valitukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

                                               
1 Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn verkkosivujen osoite on  www.adr.eu . Sivuilla tarjotaan tietoa kaikilla 
EU:n virallisilla kielillä.
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