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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID, MIS KÄSITLEVAD
.EU DOMEENINIMESID

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu („ELi leping“) artikli 50
kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Ühendkuningriigi taotluse alusel
nõustus Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 11. aprillil 20191 veelgi pikendama2 ELi
lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaega kuni 31. oktoobrini 2019.3 See tähendab, et
alates 1. novembrist 2019 („väljaastumise kuupäev“) saab Ühendkuningriigist kolmas
riik4,5.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda seoses väljaastumislepingu ratifitseerimisega,6
tuletatakse tippdomeeni .eu registrile, akrediteeritud .eu registripidajatele, .eu
domeeninime registreerijatele, .eu domeeninime taotlejatele ja sidusrühmadele üldisemalt
meelde õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab
kolmas riik.
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Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/584 (ELT L 101, 11.4.2019, lk 1).
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Ühendkuningriigi taotluse alusel otsustas Euroopa Ülemkogu anda esimese pikendamise 22. märtsil
2019 (Euroopa Ülemkogu otsus (EL) 2019/476, ELT L 80 1, 22.3.2019, lk 1).
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Samuti otsustas Euroopa Ülemkogu 11. aprillil 2019 Ühendkuningriigi teise pikendamistaotluse alusel,
et otsust pikendada tähtaega kuni 31. oktoobrini 2019 ei kohaldata enam alates 31. maist 2019, kui
Ühendkuningriik ei ole läbi viinud Euroopa Parlamendi valimisi ega ratifitseerinud
väljaastumislepingut 22. maiks 2019. Kuna Ühendkuningriik ei olnud väljaastumislepingut 22. maiks
2019 ratifitseerinud, korraldas ta 23. mail 2019 Euroopa Parlamendi valimised.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.
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Kui mõlemad pooled ratifitseerivad väljaastumislepingu enne seda kuupäeva, toimub väljaastumine
ratifitseerimismenetluse lõpuleviimisele järgneva kuu esimesel päeval.

6

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise leping (ELT C 144 I, 25.4.2019, lk 1).

Kui väljaastumislepingus ettenähtud üleminekuperioodiga seoses ei lepita kokku teisiti,7
ei kohaldata Ühendkuningriigi suhtes väljaastumise kuupäevast alates enam .eu
tippdomeeni reguleerivaid ELi õigusnorme, ennekõike Euroopa Parlamendi ja nõukogu
22. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 733/20028 9tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta.
Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed10.
1.

DOMEENINIMEDE REGISTREERIMINE JA REGISTREERINGU UUENDAMINE
Vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktile b, mida on muudetud
määrusega (EL) 2019/517, võivad .eu domeeninime alates 19. oktoobrist 2019
registreerida järgmised isikud:
i) liidu kodanik olenemata elukohast;
ii) füüsiline isik, kes ei ole liidu kodanik, kuid kes elab liikmesriigis;
iii) ettevõtja, mille asukoht on liidus, või
iv) organisatsioon, mille asukoht on liidus, ilma et see piiraks siseriiklike
õigusaktide kohaldamist.
Alates väljaastumise kuupäevast ei vasta ettevõtjad ja organisatsioonid, millel on
asukoht üksnes Ühendkuningriigis, aga mitte ELis, ja kolmanda riigi kodanikud (st
isikud, kes ei ole EL 27 kodanikud), kelle elukoht on Ühendkuningriik, enam .eu
domeeninime registreerimise tingimustele või, kui tegemist on .eu domeeninime
registreerijaga, enne väljaastumiskuupäeva registreeritud -eu domeeninimede
registreeringu uuendamise tingimustele.
Akrediteeritud .eu registripidajatel ei ole enam õigust menetleda selliste ettevõtjate,
organisatsioonide ja isikute .eu domeeninime registreerimise või registreeringu
uuendamise taotlusi.

2.

REGISTREERITUD DOMEENINIMEDE TÜHISTAMINE
Kui domeeninime valdaja ei vasta alates Ühendkuningriigi väljaastumise
kuupäevast ja väljaastumise tagajärjel enam määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4
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Olgu meenutatud, et selleks, et üleminekuperiood kehtima hakkaks, tuleb väljaastumisleping ELil ja
Ühendkuningriigil ratifitseerida.
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EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1.
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NB! Määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõiget 2 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi
2019. aasta määrusega (EL) 2019/517, mis käsitleb tippdomeeni .eu kasutuselevõttu ja toimimist
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (ELT L 91, 29.3.2019, lk 25), ning muudatused
jõustusid 19. oktoobril 2019.

10

Määruses (EÜ) nr 733/2002 ei ole nõuet, et .eu domeeninimede registripidaja asukoht peaks olema
ELis. Samas võivad teda mõjutada muud kehtivad ELi õigusnormid. Rohkem teavet näiteks ekaubanduse ja võrgu neutraalsuse kohta leiab asjaomastest „Teadetest huvirühmadele“ aadressil:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_et.
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lõike 2 punkti b kohastele üldtingimustele, on .eu registril õigus selline
domeeninimi tühistada omal algatusel ja esitamata vaidlusküsimust konfliktide
kohtuvälise lahendamise menetlusse vastavalt komisjoni määruse (EÜ)
nr 874/200411 artikli 20 esimese lõigu punktile b.
3.

ÕIGUSED,

MILLELE SAAB TUGINEDA SPEKULATIIVSETE JA KURITARVITUSLIKE
REGISTREERINGUTE TÜHISTAMISE MENETLUSES

Vastavalt määruse (EÜ) nr 874/2004 artikli 21 lõikele 1 kuulub registreeritud
domeeninimi tühistamisele asjakohast kohtuvälist või kohtumenetlust kasutades, kui
nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku ja/või
liidu õiguse poolt tunnustatud või antud õigusi, ning kui domeeninimi registreeriti
nimetatud artiklis kirjeldatud spekulatiivsel või kuritarvituslikul viisil.
Alates väljaastumise kuupäevast ei saa artikli 21 lõike 1 alusel toimuvates
menetlustes enam tugineda Ühendkuningriigi tunnustatud või antud õigustele, mida
ei ole tunnustanud ega andnud ELi 27 liikmesriiki või liit. Samas ei mõjuta see
liikmesriikide või liidu tunnustatud õigusi, mis tulenevad rahvusvahelistest
juriidilistest dokumentidest, näiteks õigusi, mis tulenevad tööstusomandi kaitse
Pariisi konventsiooni artiklist 6 bis või intellektuaalomandi õiguste
kaubandusaspektide lepingu artikli 16 lõigetest 2 ja 3.
4.

AKREDITEERITUD .EU REGISTRIPIDAJATE JA .EU DOMEENINIME REGISTREERIJATE
VAHELISTE KOKKULEPETE SUHTES KOHALDATAV ÕIGUS

Vastavalt määruse (EÜ) nr 874/2004 artikli 5 esimesele lõigule ei saa registripidaja
ja domeeninime registreerija vahelise kokkuleppega määrata kohaldatavaks
õiguseks muud kui mõne ELi liikmesriigi õigust, samuti ei saa sellega määrata
vaidlust lahendavat organit, kui see pole valitud tippdomeeni .eu registri poolt selle
määruse artikli 23 alusel, ega arbitraaži või kohut, mis asub väljaspool ELi.
Kui mõne sellise kokkuleppega peaks olema kohaldatavaks õiguseks määratud
Ühendkuningriigi õigus, soovitatakse registripidajal ja domeeninime registreerijal
asjaomast kokkulepet muuta, et see oleks pärast väljaastumiskuupäeva vastavuses
määruse (EÜ) nr 874/2004 artikli 5 esimese lõiguga.

Üldist teavet tippdomeeni .eu kohta saab komisjoni veebisaitidelt, mis kirjeldavad
digitaalse ühtse turu alaseid ELi õigusnorme (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/the-top-level-domain-.eu ja http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm).
Vajaduse korral lisatakse nendele veebilehtedele täiendavat teavet.
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Komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004, 28. aprill 2004, millega kehtestatakse
tippdomeeni.eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise
põhimõtted ( ELT L 162, 30.4.2004, lk 40)
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