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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.: Petiţia nr. 1026/2007, adresată de Lone Gustavsen, de naţionalitate daneză, 
privind distribuţia domeniilor de internet „.eu”

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care a încercat în două ocazii să obţină un nume de domeniu internet „.eu”, se 
plânge că acesta a fost acordat prima dată unui cetăţean chinez, a doua oară fiind achiziţionat 
de un furnizor asiatic de nume de domenii care îl promovează acum pe internet în scopuri 
comerciale. Petiţionarul susţine că aceasta încalcă dispoziţia UE conform căreia numele celor 
mai bune domenii .eu pot fi emise doar pentru persoanele care au reşedinţa, sediul sau 
activitatea principală în interiorul Comunităţii, organizaţiile având sediul pe teritoriul 
comunitar sau persoanelor fizice care sunt cetăţeni ai Comunităţii Europene. Acesta solicită, 
în consecinţă, intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Conform articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare desemnarea domeniului de nivel 
superior „.eu” pot fi înregistrate de către următoarele entităţi şi persoane: 

„(i) întreprindere care şi-a înregistrat sediul social, administraţia centrală sau sediul principal
în Comunitate, sau
(ii) organizaţie stabilită în Comunitate fără a prejudicia aplicarea legislaţiei naţionale, sau 
(iii) persoană fizică rezidentă în Comunitate.”
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Conform Deciziei Comisiei din 21 mai 2003 privind desemnarea registrului domeniului de 
nivel superior „.eu” (TLD), EURID a fost desemnat ca organismul căruia i s-a încredinţat 
organizarea, gestionarea şi administrarea domeniului „.eu” TLD. Ca urmare, EURID este 
responsabil de administrarea cererilor pentru înregistrarea numelor de domenii. Cadrul juridic 
nu stabileşte Comisia ca organism de apel pentru decizii luate de registratură, iar Comisia nu 
poate examina cazuri particulare.

Pentru a adresa plângeri, pe lângă procedurile ordinare ale instanţei, cadrul juridic pentru 
domeniul de nivel superior „.eu” a stabilit o procedură specială de soluţionare alternativă a 
litigiilor1. Aceasta prevede o plângere cu recurs în cazurile în care se afirmă că decizia 
Registraturii contravine Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004, 
care stabileşte reguli de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de 
nivel superior „.eu” şi principiile care guvernează înregistrarea, sau Regulamentului (CE) nr. 
733/2002. Prin urmare, există un sistem care ia în considerare în mod corespunzător 
plângerile pe care le-ar putea avea potenţialii reclamanţi.

                                               
1 Site-ul de internet al SAL este www.adr.eu . Acesta oferă informaţii în toate limbile oficiale ale UE.
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