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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aki kétszer is megpróbálkozott azzal, hogy egy .eu domainnévre tegyen 
szert – kifogásolja, hogy az első alkalommal a domainnevet egy kínai lakos kapta meg, a 
második alkalommal pedig egy ázsiai domainnév-kereskedő vásárolta meg, aki most az 
Interneten hirdeti azt eladásra. A petíció benyújtója szerint mindez ellentétes azzal az uniós 
elvvel, miszerint a legfelsőbb szintű .eu domainek csak azok számára adhatók ki, akiknek 
elsődleges lakóhelye vagy központja a Közösségen belül található vagy ott végzik elsődleges 
tevékenységüket, azaz a Közösségben letelepedett szervezeteknek vagy a Közösségben 
lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek. A petíció benyújtója ezért az Európai 
Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

Az a.eu felső szintű domain bevezetéséről szóló, 2002. április 22-i 733/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke értelmében, az „.eu” domainnevek bejegyzésére az 
alábbi jogalanyok és személyek jogosultak: 

„i. olyan vállalkozás (…), amelynek a létesítő okirata szerinti székhelye, a központi 
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ügyvezetésének helye, vagy a gazdasági tevékenységének székhelye a Közösségen belül 
található; vagy
ii. a Közösségben székhellyel rendelkező szervezet (…), az alkalmazandó nemzeti jog 
sérelme nélkül; vagy
iii. a Közösségben lakóhellyel rendelkező természetes személy (…).”

Az „.eu” felső szintű domain (TLD) kijelöléséről szóló 2003. május 21-i bizottsági határozat 
értelmében az EURID-ot jelölték ki az „.eu” felső szintű domain szervezését, kezelését és 
igazgatását ellátó testületként. Következésképpen az EURID feladata, hogy foglakozzon a 
domainnevek bejegyzésével kapcsolatos kérelmekkel. A jogi keret nem teszi lehetővé a 
Bizottság számára, hogy a nyilvántartó által hozott döntésekkel szemben benyújtott 
fellebbezéseket kezelje, sőt arra sincs módja, hogy az egyes eseteket megvizsgálja.

A panaszok kezelésére az „.eu” felső szintű domainre vonatkozó jogi keret – a szokásos 
bírósági eljárásokon felül – különös alternatív vitarendezési eljárást is létrehozott1. Ez az 
eljárás jogorvoslatot nyújt a panaszos számára azokban az esetekben, amikor úgy véli, hogy a 
nyilvántartó határozata ellentétes az a.eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira 
vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló, 
2004. április 28-i 2004/874/EK bizottsági rendelettel, illetve a 733/2002/EK rendelettel. 
Következésképpen létezik olyan rendszer, amely megfelelően foglalkozik a bejegyzést 
igénylők esetleges panaszaival.

                                               
1 Az alternatív vitarendezési eljárás weboldala: www.adr.eu. Az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén tájékoztatást nyújt.
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