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Suġġett: Petizzjoni 1026/2007,  imressqa minn Lone Gustavsen, ta’ nazzjonalità 
Daniża, dwar l-allokazzjoni ta’ domains .eu 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li pprova darbtejn jikseb isem ta’ domain .eu, jilmenta li, fl-ewwel okkażjoni 
dan ġie allokat lil individwu li huwa residenti fiċ-Ċina, u fit-tieni okkażjoni nxtara minn 
fornitur Ażjatiku tal-ismijiet tad-domains li issa qiegħed jirriklamah għall-bejgħ fuq l-Internet. 
Il-petizzjonant jargumenta li dan imur kontra r-regola tal-UE li l-isem ta’ domain .eu tal-ogħla 
livell jista’ jinħareġ biss lil dawk li għandhom ir-residenza prinċipali, il-kwartieri ġenerali jew 
l-attività prinċipali tagħhom fil-Komunità, lill-organizzazzjonijiet li għandhom domiċilju fil-
Komunità jew lil ċittadini li huma residenti fil-Komunità. Huwa għalhekk qiegħed jitlob li 
tittieħed azzjoni mill-Parlament Ewropew.

2. Admmissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-22 ta’ April 2002 dwar l-implimentazzjoni tad-Dominju tal-Ogħla Livell ".eu", ismijiet 
tad-domain ".eu" jistgħu jiġu rreġstrati minn dawn l-entitajiet u l-persuni: 

"(i) impriżi li għandhom uffiċju, amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali fejn isir in-
negozju, irreġistrat fil-Komunità, jew
(ii) organizzazzjoni stabbilita fil-Komunità bla preġudizzju għall-applikazzjoni tal-liġi 
nazzjonali, jew
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(iii) persuna fiżika li tgħix fil-Komunità."

Skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Mejju 2003 dwar l-għażla tad-Dominju tal-
Ogħla Livell ".eu" (TLD), EURID kienet maħtura bħala l-korp li f’idejh ikunu fdati l-
organizzazzjoni, l-immaniġġjar u l-amministrazzjoni tat-TLD ".eu". B’konsegwenza ta’ dan, 
EURID hija responsabbli mill-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta’ ismijiet tad-domain. Il-
qafas legali ma jistabbilixxix lill-Kummissjoni bħala korp għall-appell ta’ deċiżjonijiet 
meħudin mir-Reġistru u lanqas tista’ l-Kummissjoni teżamina każijiet partikolari.

Biex tindirizza wkoll l-ilment, barra mill-proċeduri ordinarji tal-qorti, il-qafas legali għad-
Dominju tal-Ogħla Livell ".eu" stabbilixxa proċedura speċjali ta’ Argument Alternattiv għal 
Riżoluzzjoni1.  Dan jipprovdi lill-persuna li tkun qed tressaq l-ilment b’rikors f’każijiet fejn 
id-deċiżjoni tar-Reġistru tiġi f'kunflitt mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 
tat-28 ta’ April 2004 , li jippreskrivi r-regoli tal-politika pubblika li jikkonċernaw l-
implimentazzjoni u l-funzjonijiet tad-Dominju tal-Ogħla Livell ".eu" u l-prinċipji li jirregolaw 
ir-reġistrazzjoni, jew bir-Regolament (KE) Nru 733/2002. Għalhekk, teżisti sistema li 
tikkunsidra b’mod adegwat l-ilmenti li reġistranti potenzjali jista’ jkollhom.

                                               
1 Is-sit tal-ADR huwa www.adr.eu . Dan jipprovdi informazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-
UE.
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