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Domena internetowa .eu

OD 7 grudnia 2005 r. rusza
domena twojanazwa.eu!
Od 7 grudnia 2005 r. dostępna staje się domena najwyższego poziomu „.eu”, a wraz
z nią korzyści płynące z jednolitego rynku europejskiego w erze biznesu elektronicznego, nowe miejsce w cyberprzestrzeni dla firm i obywateli europejskich oraz nowy
sposób promowania tożsamości internetowej UE.
Czym jest nazwa domeny najwyższego
poziomu?
Nazwa domeny to prosty sposób pozwalający na
identyfikację komputera lub sieci w Internecie.
Zamiast trudnych do zapamiętania adresów
liczbowych użytkownicy sieci wolą posługiwać się
nazwami domen.
Przykładami są „europa.eu.int” (strona główna
portalu
instytucji
europejskich)
czy
człon
następujący po „@” w każdym adresie poczty
elektronicznej.
Domeny najwyższego poziomu (ang. Top Level
Domains albo TLDs) to najważniejszy element
międzynarodowego systemu nazewnictwa domen.
Stanowią rozszerzenie na końcu nazwy domeny i
dzielą się na dwie podstawowe kategorie:
• funkcjonalne (generic TLDs albo gTLDs):
niezwiązane z żadnym krajem, np.: „.com”,
„.org”, „.net” czy „.int”;
• krajowe (country code TLDs albo ccTLDs),
takie jak: „.de” dla Niemiec, „.fr” dla Francji czy
“.uk” dla Wielkiej Brytanii.

Czym jest .eu ?
Rozszerzenie „.eu” to nowy rodzaj TLD. Nie zastąpi
on stosowanych dotychczas w UE krajowych
domen najwyższego poziomu, lecz uzupełni je,
dając użytkownikom możliwość nadania ogólnoeuropejskiego wymiaru ich obecności w Internecie –
głównie poprzez strony internetowe i adresy poczty
elektronicznej.

Każda osoba zamieszkująca w UE oraz każda
organizacja lub firma z siedzibą na terenie UE
będzie mogła zarejestrować się pod nazwą
zakończoną na „.eu”. Obowiązywać będzie przy tym
prawo europejskie i właściwość sądów europejskich.

Dlaczego .eu ?
Nowa domena .eu oznacza liczne korzyści dla
przedsiębiorstw i obywateli.
Przedsiębiorstwa europejskie zaznaczą swoją
obecność zarówno na konkurencyjnym rynku UE,
jak i poza nim. Skorzystają przy tym z pewniejszych
zabezpieczeń prawnych.
Domena .eu będzie szczególnie przydatna dla
podmiotów działających na szczeblu europejskim,
takich jak firmy korzystające z zasad jednolitego
rynku UE. Do tej pory firmy takie albo opierały
swoją obecność w Internecie na jednym kraju, albo
tworzyły strony internetowe w każdym z krajów UE,
w którym prowadziły działalność. Domena „.eu”
oznacza jedną tożsamość internetową na całym
obszarze UE i jeden obowiązujący zbiór zasad.
Obywatele europejscy nie tylko uzyskają
możliwość zaistnienia w szczególny sposób w
cyberprzestrzeni, ale także jako konsumenci i osoby
prywatne otrzymają dodatkową ochronę swoich
praw dzięki przepisom prawa europejskiego.

Czy mogę dokonać wstępnej rejestracji nazwy domeny .eu?
Rejestracji nazw dokonywać można z chwilą rozpoczęcia działalności przez Rejestr, niemożliwa jest więc rejestracja wstępna
domeny „.eu”.
Komisja zdaje sobie sprawę, że niektóre firmy już teraz oferują usługi polegające na „rejestracji wstępnej” lub „rezerwacji”
nazw domen, obiecując złożenie wniosków rejestracyjnych do jednego z akredytowanych rejestratorów, gdy tylko rozpocznie
się formalny proces rejestracyjny.
Usługi takie nie są nielegalne, ale nie można ich uznać za „rejestrację wstępną”, gdyż nie wiążą się one z przyznaniem
wnioskodawcom jakichkolwiek praw.
Biorąc pod uwagę ryzyko nieporozumień, a nawet oszustw, konsumentom i firmom zaleca się dokładne
sprawdzenie, co obejmuje, a czego nie obejmuje dana oferta.

Jak powstała domena .eu?
Pierwszym elementem ze zbioru uregulowań
prawnych niezbędnych do stworzenia domeny .eu
było rozporządzenie w sprawie wprowadzania w
życie
domeny
najwyższego
poziomu
.eu
(rozporządzenie WE nr 733/2002 z dnia 22 kwietnia
2002 r.). Rozporządzenie to stanowi, że nowa
domena najwyższego poziomu powinna być
zarządzana i obsługiwana przez podmiot
prywatny, działający na zasadach niedochodowych, określany jako Rejestr .eu.
Po wystosowaniu zaproszenia do składania
wstępnych propozycji projektów, w maju 2003 r.
Komisja do wykonywania funkcji Rejestru .eu
wyznaczyła
belgijsko-włosko-szwedzkie
konsorcjum, EURid – http://www.eurid.org.
Wybór
ten
poprzedzony
był
przyjęciem
rozporządzenia WE nr 874/2004 (z dnia 28 kwietnia
2004 r.), które wprowadza zasady porządku
publicznego regulujące między innymi kwestie
spekulacji i nadużyć przy rejestracji nazw domen,
własności intelektualnej i innych praw, a także
kwestie
związane
z
językiem,
pojęciami
geograficznymi oraz pozasądowymi formami
rozstrzygania konfliktów.
ICANN (Internetowa Korporacja ds. Nadawania
Nazw i Numerów odpowiedzialna za zarządzanie
systemem nazewnictwa domen na całym świecie)
oraz Komisja doszły do porozumienia w sprawie
utworzenia domeny najwyższego poziomu .eu,
zanim jeszcze przyjęto odpowiednie rozporządzenie
w tej sprawie. W dniu 21 marca 2005 r. ICANN
oficjalnie zatwierdziła EURid, jako podmiot
wyznaczony
przez
Unię
Europejską
do
prowadzenia domeny .eu przez następne pięć lat, a
od 2 maja 2005 r. rozszerzenie .eu włączono do
systemu nazewnictwa domen.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy poczyniono dalsze
przygotowania do procesu rejestracji nazw domen
.eu.
Rejestr
udzielił
akredytacji
grupie
rejestratorów – firm mogących dokonywać
rejestracji
poprzez
systemy
automatycznej
rejestracji EURid.
Przyjął także politykę w zakresie rejestracji
określającą wszystkie niezbędne zasady administracyjne. Politykę rejestracyjną, zasady, warunki i
wskazówki znaleźć można na stronie internetowej
Rejestru–
http://www.eurid.eu/en/launch/index_html.

7 grudnia 2005 r.: początek wstępnego
okresu rejestracji
Rejestr wyznaczył datę rozpoczęcia wstępnego
okresu rejestracji nazw domen .eu na dzień 7
grudnia 2005 r.

Okres wstępny (sunrise period) pozwoli jednostkom
legitymującym się prawem pierwszeństwa (np.
właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych
i organom publicznym) zarejestrować swoje nazwy
domen, zanim uczynią to inne uprawnione
podmioty. Opracowano specjalną procedurę
legalizacji pozwalającą potwierdzić, czy wnioskom
składanym w okresie wstępnym rzeczywiście
przysługuje prawo pierwszeństwa.
Wszystkie
składane w tym czasie wnioski zostaną sprawdzone
pod kątem zgodności z zasadami okresu
wstępnego (sunrise rules) przez powołanego do
tego celu agenta ds. legalizacji.
Celem wprowadzenia takiego okresu jest uniknięcie
tzw. piractwa domenowego (cybersquatting) –
sytuacji, w której ktoś rejestruje znak towarowy,
nazwę firmy, nazwisko lub inne oznaczenie
organizacji lub osoby prywatnej jako własną nazwę
domeny i próbuje odsprzedać ją z zyskiem
prawowitemu właścicielowi.
W fazie pierwszej (trwającej od środy 7 XII 2005 r.
do poniedziałku 6 II 2006 r.) o rejestrację ubiegać
się mogą jedynie podmioty publiczne i właściciele
zarejestrowanych znaków towarowych.
W fazie drugiej (7 II 2006 r. do 6 IV 2006 r.)
przyjmowane będą również wnioski od podmiotów,
których nazwy objęte są prawem pierwszeństwa na
innej podstawie, np. nazwy firm i nazwy
artystyczne.
W fazie trzeciej (rozpoczynającej się od 7 IV 2006
r.) rejestracja odbywać się będzie na zasadzie
otwartej i żadne wnioski nie będą już uprzywilejowane pod względem prawnym.

Jak ubiegać się o nazwę domeny .eu?
Wnioski rejestracyjne, w trakcie okresu wstępnego i
po nim, należy kierować za pośrednictwem jednego
z akredytowanych rejestratorów. Ich listę można
znaleźć
na
stronie
internetowej
Rejestru:
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang
=en

Informacje dodatkowe
•

Społeczeństwo Informacyjne Europy: portal
tematyczny
http://europa.eu.int/information_society/

•

Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa
Informacyjnego i Mediów:
Av. de Beaulieu 24, 1160 Bruksela
infso-desk@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/i
ndex_en.htm
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