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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1026/2007, ingiven av Lone Gustavsen (dansk medborgare), om 
tilldelningen av .eu-domäner

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som vid två tillfällen har försökt erhålla ett domännamn som innehåller .eu, 
klagar över att det vid det första tillfället tilldelades en enskild person bosatt i Kina, och vid 
det andra tillfället hade köpts av en asiatisk leverantör av domännamn som nu annonserar ut 
det till försäljning på Internet. Framställaren hävdar att detta strider mot EU:s bestämmelse 
om att ett toppdomännamn som innehåller .eu bara kan utfärdas till personer med 
bosättningsort, huvudkontor eller huvudverksamhet inom gemenskapen, till organisationer 
med säte inom gemenskapen eller till fysiska personer som är bosatta inom gemenskapen. 
Han kräver därför att Europaparlamentet vidtar åtgärder. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

I enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 
22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu, kan domännamn som innehåller .eu
registreras på följande enheter och personer: 

”i) Företag som har sitt säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet inom gemenskapen.
ii) Organisationer som är etablerade inom gemenskapen, utan att det påverkar tillämpningen 
av nationell lagstiftning, eller
iii) fysiska personer som är bosatta inom gemenskapen.”
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Enligt kommissionens beslut av den 21 maj 2003 om registrering av toppdomänen .eu, utsågs
den europeiska domännamnsorganisationen EURID till registreringsenhet med ansvar för 
organisation, förvaltning och administration av toppdomänen .eu. Det är följaktligen EURID 
som hanterar registreringsansökningar för domännamn. I regelverket utnämns inte
kommissionen till organ för överklagande av beslut som har fattats av registreringsenheten,
och kommissionen kan inte undersöka enskilda fall.

För klagomål, utöver sedvanliga domstolsförhandlingar, föreskrivs i regelverket för 
toppdomänen .eu ett alternativt tvistlösningsförfarande, ATF-förfarandet1. Förfarandet är till 
för klagande som anser att registreringsenhetens beslut strider mot kommissionens direktiv 
(EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av 
toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering, eller om det strider mot direktiv 
(EG) nr 733/2002. Det finns således ett system för att ta hand om potentiella ombuds 
eventuella klagomål.

                                               
1 ATF-förfarandets hemsida är www.adr.eu . På hemsidan finns upplysningar på de offentliga EU-språken.
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