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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA .EUVERKKOTUNNUSTA KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ' kolmas
maa'3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta. Sen vuoksi .eu-aluetunnusrekisteriä, akkreditoituja .eurekisterinpitäjiä, .eu-verkkotunnusten rekisteröijiä, .eu-verkkotunnusten hakijoita ja
muita asianomaisia muistutetaan oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava
huomioon, kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei mahdolliseen erosopimukseen sisälly siirtymäjärjestelyjä, .eu-aluetunnusta
koskevia EU:n sääntöjä4 ei eroamispäivästä alkaen enää sovelleta Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset5:

1

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.

2

Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.

3

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

4

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002,
aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta (EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1); komission asetus (EY) N:o
874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista
yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40) ja
komission täytäntöönpanopäätös 2014/207/EU, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2014, .eualuetunnusrekisterin nimeämisestä (EUVL L 109, 12.4.2004, s. 41).
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Asetuksessa (EY) N:o 733/2002 ei vaadita, että .eu-verkkotunnusten rekisteröijien olisi oltava
sijoittautuneita EU-valtioon. Niihin voidaan kuitenkin soveltaa muita EU:n sääntöjä. Lisätietoja

1.

VERKKOTUNNUSTEN REKISTERÖINTI JA UUSIMINEN

Asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan .euverkkotunnuksia voivat rekisteröidä seuraavat: i) yritykset, joiden sääntömääräinen
kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on EU:ssa; ii) unioniin
sijoittautuneet organisaatiot (sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain
soveltamista); ja iii) unionissa asuvat luonnolliset henkilöt.
Eroamispäivästä alkaen yritykset ja organisaatiot, jotka ovat sijoittautuneet
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan mutta eivät EU:hun, sekä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa asuvat luonnolliset henkilöt eivät enää voi rekisteröidä .euverkkotunnuksia tai – jos ne ovat .eu-tunnusten rekisteröijiä – uusia ennen eroamispäivää
rekisteröityjä .eu-verkkotunnuksia.
Akkreditoidut .eu-rekisterinpitäjät eivät saa käsitellä kyseisten yritysten, organisaatioiden
tai henkilöiden esittämiä .eu-verkkotunnusten rekisteröinti- tai uusimispyyntöjä.
2.

REKISTERÖITYJEN VERKKOTUNNUSTEN SULKEMINEN

Kun verkkotunnuksen haltija ei Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi
enää eroamispäivästä alkaen täytä asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b
alakohdan mukaisia yleisiä kelpoisuusperusteita, .eu-rekisterinpitäjä voi komission
asetuksen (EY) N:o 874/2004 20 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti
sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan ilman, että se alistaa asiaa mihinkään
tuomioistuinten ulkopuoliseen riidanratkaisumenettelyyn.
3.

OIKEUDET,

JOIHIN VOIDAAN TURVAUTUA MENETTELYISSÄ KEINOTTELU- JA
VÄÄRINKÄYTTÖTARKOITUKSISSA REKISTERÖITYJEN TUNNUSTEN SULKEMISEKSI

Rekisteröity verkkotunnus voidaan komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 21 artiklan 1
kohdan mukaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolista tai tuomioistuimessa
käytävää menettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta
aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai
unionin oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, ja jos verkkotunnus on rekisteröity
kyseisessä artiklassa kuvaillussa keinottelu- tai väärinkäyttötarkoituksessa.
Eroamispäivästä alkaen oikeudet, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan mutta eivät
EU-27-jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia tai vahvistamia, eivät enää päde 21
artiklan 1 kohdan mukaisissa menettelyissä. Sen sijaan muuttumattomina säilyvät
sellaiset jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamat oikeudet, jotka perustuvat
kansainvälisiin instrumentteihin. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisoikeuden suojelemista
koskevan Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan sekä teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen 16 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset
oikeudet.

esimerkiksi sähköisestä kaupankäynnistä ja verkon neutraaliudesta on asiaa koskevissa tiedonannoissa
sidosryhmille täällä: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.
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4.

AKKREDITOITUJEN .EU-REKISTERINPITÄJIEN

JA .EU-TUNNUSTEN REKISTERÖIJIEN
VÄLISIIN SOPIMUKSIIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan
rekisterinpitäjän ja .eu-verkkotunnuksen rekisteröijän välisessä sopimuksessa ei
sovellettavaksi laiksi saa nimetä mitään muuta lakia kuin EU:n jäsenvaltion laki eikä
valita EU:n ulkopuolella sijaitsevaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä, jollei se ole .eualuetunnusrekisterin 23 artiklan mukaisesti valitsema elin, eikä välimiesoikeutta tai
tuomioistuinta.
Jos tällaisessa sopimuksessa nimetään sovellettavaksi laiksi Yhdistyneen
kuningaskunnan laki, asianomaista rekisterinpitäjää ja rekisteröijää kehotetaan
muuttamaan sopimusta siten, että se täyttää asetuksen (EY) N:o 874/2004 5 artiklan
ensimmäisen kohdan vaatimukset eroamispäivästä alkaen.

Digitaalisten sisämarkkinoiden sääntöjä käsittelevillä komission verkkosivustoilla
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu
ja
http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm) on yleistä tietoa .eu-aluetunnusta
koskevista säännöistä. Kyseisiä verkkosivuja päivitetään sitä mukaa kuin uutta tietoa
tulee saataville.
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