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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš divas reizes mēģināja iegūt domēna nosaukumu .eu, sūdzas par 
to, ka pirmajā gadījumā to piešķīra privātpersonai — Ķīnas pilsonim, bet otrajā — to 
iegādājās ar domēnu nosaukumiem saistītu pakalpojumu sniedzējs no Āzijas, kurš pašlaik 
internetā piedāvā iespēju iegādāties šo domēna nosaukumu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, 
ka tādējādi tiek pārkāptas ES tiesību normas, kuras nosaka, ka pirmā līmeņa domēna 
nosaukumu .eu var piešķirt tikai personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta, galvenais birojs vai 
uzņēmējdarbības veikšanas vieta atrodas Kopienas valstī, organizācijām, kuras ir dibinātas 
Kopienas valstī, vai privātpersonām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Kopienas valstī. Viņš 
aicina Eiropas Parlamentu attiecīgi rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

Saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regulā (EK) Nr. 
733/2002 par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu .eu domēnu nosaukumus var reģistrēt šādas
juridiskas un fiziskas personas:

“i) uzņēmums, kura juridiskā adrese, valde vai galvenā darbības vieta atrodas Kopienā, vai
ii) Kopienā izveidota organizācija, neskarot valsts likumu piemērošanu, vai
iii) Kopienā rezidējoša fiziska persona”.
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Saskaņā ar Komisijas 2003. gada 21. maija Lēmumu par .eu pirmā līmeņa domēna (PLD) 
piešķiršanu EURID tika uzticēta .eu PLD organizēšana, vadīšana un pārvaldīšana. Tāpēc
EURID ir atbildīgs par domēnu nosaukumu reģistrācijas pieteikumu izskatīšanu. Tiesiskais 
regulējums neparedz Komisijai tiesības būt par Reģistra lēmumu pārsūdzības iestādi, un 
Komisija arī nevar izmeklēt konkrētus gadījumus.

Sūdzību izskatīšanas nolūkā papildus parastajai tiesvedībai ar tiesisko regulējumu, kas attiecas
uz .eu pirmā līmeņa domēnu, ir ieviesta Alternatīva strīdu izšķiršanas procedūra1. Tā 
nodrošina sūdzības iesniedzējam tiesisko aizsardzību gadījumos, kad tiek uzskatīts, ka 
Reģistra lēmums ir pretrunā Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regulai (EK) Nr. 874/2004, ar 
ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un 
darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju, vai Regulai (EK) Nr. 733/2002. 
Tādējādi pastāv sistēma, kurā pienācīgi tiek ņemtas vērā sūdzības, kas varētu būt
potenciālajiem reģistrantiem.

                                               
1 ASI tīmekļa vietne ir www.adr.eu . Tajā pieejama informācija visās oficiālajās ES valodās.
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