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REV1 – αντικαθιστά την ανακοίνωση
που δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ .EU

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΣΕΕ). Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
(άρθρο 50) συμφώνησε στις 11 Απριλίου 20191 να παρατείνει περαιτέρω2 την προθεσμία
που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, έως τις 31 Οκτωβρίου 20193. Το
γεγονός αυτό σημαίνει ότι, από την 1η Νοεμβρίου 2019 («ημερομηνία αποχώρησης»), το
Ηνωμένο Βασίλειο θα αποτελεί «τρίτη χώρα»4.5
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης6,
υπενθυμίζονται στο μητρώο του τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu, στους διαπιστευμένους
1

Απόφαση (ΕΕ) 2019/584 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΕΕ L 101 της 11.4.2019, σ. 1.
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Κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αποφασίσει μια πρώτη
παράταση της εν λόγω προθεσμίας στις 22 Μαρτίου 2019 [απόφαση (ΕΕ) 2019/476 του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, ΕΕ L 80 I της 22.3.2019, σ. 1].
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Στις 11 Απριλίου 2019, κατόπιν δεύτερου αιτήματος παράτασης από μέρους του Ηνωμένου
Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η απόφαση να παραταθεί η προθεσμία
έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 θα έπαυε να ισχύει στις 31 Μαΐου 2019 σε περίπτωση που το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν διενεργούσε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν είχε κυρώσει τη συμφωνία
αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019. Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε κυρώσει τη
συμφωνία αποχώρησης έως τις 22 Μαΐου 2019, διενήργησε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 23 Μαΐου 2019.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
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Επιπλέον, εάν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί και από τα δύο μέρη πριν από την ημερομηνία αυτή,
η αποχώρηση πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης των
διαδικασιών κύρωσης.
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Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ΕΕ C 144 I
της 25.4.2019, σ. 1.

καταχωρητές .eu, στους καταχωρίζοντες όνομα τομέα .eu, στους υποψήφιους για
ονόματα τομέα .eu και στους εν γένει ενδιαφερόμενους οι έννομες συνέπειες οι οποίες
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα.
Με την επιφύλαξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία
αποχώρησης7, το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τον τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, και
ειδικότερα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2002, για την υλοποίηση του .eu τομέα ανωτάτου
επιπέδου8 9, δεν ισχύει πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία
αποχώρησης. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες10:
1.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 733/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517, από τις 19
Οκτωβρίου 2019, για την καταχώριση ονομάτων τομέα .eu, επιλέξιμα είναι τα
κατωτέρω πρόσωπα:
i) πολίτης της Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του·
ii) φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης και κατοικεί σε κράτος
μέλος·
iii) επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ένωση· ή
iv) οργανισμός ο οποίος είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης, με την επιφύλαξη
της εφαρμογής του εθνικού δικαίου.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, επιχειρήσεις και οργανισμοί που διαθέτουν
εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι στην ΕΕ, καθώς και υπήκοοι τρίτων
χωρών (δηλαδή πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ-27) οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο δεν θα είναι πλέον επιλέξιμοι για να καταχωρίζουν ονόματα τομέα .eu ή,
εάν είναι καταχωρίζοντες .eu, για να ανανεώνουν ονόματα τομέα .eu που έχουν
καταχωριστεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
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Υπενθυμίζεται ότι, για να ισχύσει η μεταβατική περίοδος, η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να
κυρωθεί από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΕΕ L 113 της 30.4.2002, σ. 1.
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Σημειωτέον ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 τροποποιείται, με
ισχύ από τις 19 Οκτωβρίου 2019, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/517 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος
τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu, για την τροποποίηση και κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
733/2002 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, ΕΕ L 91 της
29.3.2019, σ. 25.
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Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 733/2002 δεν απαιτεί οι καταχωρητές ονομάτων τομέα .eu να είναι
εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Ωστόσο, άλλοι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ ενδέχεται να τους επηρεάζουν.
Για περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη δικτυακή
ουδετερότητα, διαβάστε τις σχετικές «Ανακοινώσεις προς τους ενδιαφερομένους», στην ακόλουθη
διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_el.
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Οι διαπιστευμένοι καταχωρητές .eu δεν θα νομιμοποιούνται να επεξεργάζονται
κανένα αίτημα καταχώρισης ή ανανέωσης καταχωρίσεων ονομάτων τομέα .eu
προερχόμενο από τέτοιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα.
2.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ
Στις περιπτώσεις που, από την ημερομηνία αποχώρησης και ως αποτέλεσμα της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος ονόματος τομέα δεν πληροί πλέον
τα γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002, το μητρώο ανωτάτου επιπέδου .eu θα έχει το
δικαίωμα να ανακαλέσει το όνομα τομέα με δική του πρωτοβουλία και χωρίς
προηγούμενη υποβολή της διαφοράς σε οιαδήποτε διαδικασία εξωδικαστικής
διευθέτησης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής11.

3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004,
καταχωρισμένο όνομα τομέα ανακαλείται, με την κατάλληλη εξωδικαστική ή
δικαστική διαδικασία, όταν το εν λόγω όνομα είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο σε
βαθμό που να προκαλεί σύγχυση με όνομα για το οποίο έχει αναγνωριστεί ή
θεσπιστεί δικαίωμα βάσει της εθνικής ή και της ενωσιακής νομοθεσίας και στην
περίπτωση που το καταχωρισμένο όνομα τομέα αποτέλεσε αντικείμενο
κερδοσκοπικής και καταχρηστικής καταχώρισης όπως περιγράφονται στο εν λόγω
άρθρο.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, δεν μπορεί πλέον να γίνεται, στο πλαίσιο
διαδικασιών δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 874/2004, επίκληση δικαιωμάτων που έχουν αναγνωριστεί ή θεσπιστεί από το
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι από κράτη μέλη της ΕΕ-27 ή από την Ένωση.
Αντιθέτως, δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη
μέλη ή από την Ένωση και τα οποία απορρέουν από διεθνή νομικά κείμενα, όπως
δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 6α της «Σύμβασης των Παρισίων για την
προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας» ή από το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3
της «Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του
εμπορίου».
4.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ

ΔΙΚΑΙΟ
ΣΤΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΩΝ .EU ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΩΝ .EU

ΜΕΤΑΞΥ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004, οι
συμφωνίες μεταξύ του καταχωρητή και του καταχωρίζοντος όνομα τομέα .eu δεν
μπορούν να ορίζουν ως εφαρμοστέο άλλο δίκαιο πλην του δικαίου κράτους μέλους
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων
δημοσίου συμφέροντος σχετικά με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τομέα ανωτάτου
επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την καταχώριση (ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 40).
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της ΕΕ, ούτε μπορούν να ορίζουν φορέα επίλυσης διαφορών, εκτός εάν επιλεγεί
από το μητρώο του τομέα ανωτάτου επιπέδου.eu σύμφωνα με το άρθρο 23 του εν
λόγω κανονισμού, ούτε διαιτητικό δικαστήριο ή δικαστήριο που να εδρεύει εκτός
της ΕΕ.
Σε περίπτωση που μια τέτοια συμφωνία ορίζει ως εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο του
Ηνωμένου Βασιλείου, συνιστάται στον ενδιαφερόμενο καταχωρητή και στον
ενδιαφερόμενο καταχωρίζοντα να τροποποιήσουν τη σχετική συμφωνία
καταλλήλως, ώστε να συμμορφώνεται με το άρθρο 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 874/2004 από την ημερομηνία αποχώρησης.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τον τομέα ανωτάτου
επιπέδου .eu παρέχονται στους ιστοτόπους της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες της
ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-toplevel-domain-.eu και http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm). Οι σελίδες αυτές
θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον είναι αναγκαίο.
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