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Betreft: Verzoekschrift 1026/2007, ingediend door Lone Gustavsen (Deense 
nationaliteit), over het toekennen van eu-domeinen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die twee keer heeft geprobeerd om een .eu-domeinnaam te verkrijgen, klaagt dat 
deze bij de eerste poging werd toegekend aan een individuele inwoner van China, en dat de 
domeinnaam bij de tweede poging werd gekocht door een Aziatische leverancier van 
domeinnamen, die deze nu te koop aanbiedt via het Internet. Indiener stelt dat dit een 
schending is van de EU-regel dat de .eu-domeinnaam van het hoogste niveau alleen kan 
worden uitgegeven aan degenen met een hoofdverblijfplaats, hoofdkantoor of voornaamste 
activiteit binnen de Gemeenschap, aan organisaties die hun domicilie in de Gemeenschap 
hebben of aan natuurlijke personen die in de Gemeenschap wonen. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement hier iets aan te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Volgens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein, kunnen .eu-
domeinnamen door de volgende entiteiten en personen worden geregistreerd:

“(i) bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap 
hebben, of
(ii) organisaties die in de Gemeenschap gevestigd zijn, zonder afbreuk te doen aan de 



PE415.061 2/2 CM\750374NL.doc

NL

toepassing van de nationale wetgeving, of
(iii) natuurlijke personen die in de Gemeenschap verblijven.”

Krachtens de beschikking van de Commissie van 21 mei 2003 over de toewijzing van het .eu-
topniveaudomein, werd EURID aangewezen als het verantwoordelijke orgaan voor de 
organisatie, het beheer en de administratie van het .eu-topniveaudomein (TLD). Als gevolg 
daarvan is EURID verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen voor de registratie 
van domeinnamen. Het rechtskader voor .eu-TLD bepaalt niet dat de Commissie het 
beroepsorgaan is voor besluiten die door het register zijn genomen, noch kan de Commissie 
afzonderlijke gevallen onderzoeken.

Het juridisch kader voor het .eu-topniveaudomein heeft, naast een gewone gerechtelijke 
procedure, een alternatieve vorm voor geschillenbeslechting (ADR) in het leven geroepen1.  
Dit biedt klagers een beroepsmogelijkheid wanneer zij van mening zijn dat een besluit van het 
register strijdig is met Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004, 
waarin regels zijn vastgelegd met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en 
werking van het .eu-topniveaudomein, alsmede de beginselen inzake registratie, of met 
Verordening (EG) nr. 733/2002. Er is dus een systeem dat voldoende rekening houdt met 
eventuele klachten van mogelijke registranten.

                                               
1 De website van de ADR is www.adr.eu . De site biedt informatie in alle officiële talen van 
de EU.
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