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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1026/2007, którą złożył Lone Gustavsen (Dania), w sprawie 
przydzielania domen .eu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który dwukrotnie próbował zdobyć nazwę w domenie .eu, twierdzi, że za 
pierwszym razem została ona przydzielona osobie prywatnej zamieszkałej w Chinach, a za 
drugim nabył ją dostawca nazw domen z Azji, który obecnie wystawił ją na sprzedaż 
w Internecie. Składający petycję twierdzi, że narusza to przepis UE, zgodnie z którym 
domenę najwyższego poziomu .eu można przydzielić jedynie osobom, które mają we 
Wspólnocie główne miejsce zamieszkania, siedzibę główną przedsiębiorstwa lub prowadzą 
tam najważniejszą część swojej działalności, organizacjom mającym siedzibę we Wspólnocie 
lub osobom fizycznym zamieszkałym we Wspólnocie. W związku z powyższym składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu
nazwy domen .eu mogą zostać zarejestrowane na wniosek następujących podmiotów 
lub osób:

„i) przedsiębiorstwa mającego statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia 
działalności we Wspólnocie; lub
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ii) organizacji założonej we Wspólnocie bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego, lub
iii) osobę fizyczną zamieszkałą we Wspólnocie.”

Na podstawie decyzji Komisji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny 
najwyższego poziomu .eu EURID został wyznaczony jako organ odpowiedzialny 
za organizację, zarządzanie i administrację domen najwyższego poziomu .eu. EURID 
odpowiada zatem za rozpatrywanie wniosków o rejestrację nazw domen. Ramy prawne nie 
ustanawiają Komisji jako organu odwoławczego dla decyzji podjętych przez rejestr, nie może 
ona również badać poszczególnych spraw.

Dla celów składania skarg, poza standardowymi postępowaniami sądowymi, w ramach 
prawnych dla domeny najwyższego poziomu .eu przewidziano specjalną procedurę 
alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR)1. Umożliwia ona osobie składającej skargę
odwołanie się w przypadku uznania decyzji rejestru za niezgodną z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r., ustanawiającym reguły porządku publicznego 
dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady 
regulujące rejestrację, lub z rozporządzeniem (WE) nr 733/2002. Istnieje zatem system, który 
w należyty sposób uwzględnia ewentualne skargi potencjalnych podmiotów dokonujących 
rejestracji.

                                               
1 Adres strony internetowej ADR to www.adr.eu. Zamieszczone na niej informacje są dostępne we wszystkich 
językach urzędowych UE.
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