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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PAR
DOMĒNA .EU NOSAUKUMIEM

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par “trešo valsti”3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, pirmā
līmeņa domēna .eu reģistram, akreditētajām .eu reģistratūrām, domēna .eu nosaukumu
reģistrētājiem, pieteikuma uz domēna .eu nosaukumu iesniedzējiem un vispārīgi
ieinteresētajām personām tiek atgādināts par juridiskajām sekām, ar kurām būs jārēķinās,
kad Apvienotā Karaliste būs kļuvusi par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES tiesiskais regulējums pirmā līmeņa domēna .eu jomā4 Apvienotajai Karalistei
vairs nebūs saistošs. Tam būs konkrēti šādas sekas5:
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Ar Apvienoto Karalisti notiek sarunas ar mērķi vienoties par izstāšanās līgumu.
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Tomēr saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Eiropadome, vienojoties ar
Apvienoto Karalisti, var vienprātīgi nolemt, ka Līgumi nebūs saistoši no kādas vēlākas dienas.
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Trešā valsts ir valsts, kas nav ES dalībvalsts.
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā līmeņa
domēna ieviešanu, OV L 113, 30.4.2002., 1. lpp.; Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regula (EK) Nr.
874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanu un
darbību, kā arī principiem, kas reglamentē reģistrāciju, OV L 162, 30.4.2004., 40. lpp.; Komisijas
2014. gada 11. aprīļa Īstenošanas lēmums 2014/207/ES par pirmā līmeņa domēna .eu reģistra
izraudzīšanu, OV L 109, 12.4.2014., 41. lpp.
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Regula (EK) Nr. 733/2002 neprasa domēna .eu nosaukumu reģistratūrām veikt uzņēmējdarbību
Eiropas Savienībā. Tomēr tos varētu skart citi piemērojamie ES noteikumi. Sīkāka informācija,
piemēram, par elektronisko komerciju un tīkla neitralitāti, pieejama attiecīgajos paziņojumos
ieinteresētajām personām, kuri atrodami šeit: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

1.

DOMĒNA NOSAUKUMU REĢISTRĒŠANA UN ATJAUNOŠANA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu tiesības
reģistrēt domēna .eu nosaukumus ir šādām personām: i) uzņēmumiem, kura juridiskā
adrese, valde vai galvenā darbības vieta atrodas ES, ii) Eiropas Savienībā izveidotām
organizācijām, neskarot valsts tiesību aktu piemērošanu, un iii) ES dzīvojošām fiziskām
personām.
No izstāšanās dienas uzņēmumi un organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, bet ne ES, un Apvienotajā Karalistē dzīvojošas fiziskas personas vairs nebūs
tiesīgi reģistrēt domēna .eu nosaukumus vai, ja tie ir .eu reģistrētāji, atjaunot domēna .eu
nosaukumus, kas reģistrēti pirms izstāšanās dienas.
Akreditētām .eu reģistratūrām nebūs tiesību apstrādāt domēna .eu nosaukumu
reģistrācijas vai reģistrācijas atjaunošanas pieprasījumus, ko iesnieguši šādi uzņēmumi,
organizācijas vai personas.
2.

REĢISTRĒTO DOMĒNA NOSAUKUMU ANULĒŠANA

Ja no izstāšanās dienas un Apvienotās Karalistes izstāšanās rezultātā domēna nosaukuma
īpašnieks vairs neatbildīs vispārējiem atbilstības kritērijiem atbilstīgi Regulas (EK)
Nr. 733/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktam, domēna .eu reģistrs saskaņā ar
Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 20. panta b) punkta pirmo daļu būs tiesīgs pēc
savas iniciatīvas anulēt šādu domēna nosaukumu, neiesniedzot attiecīgo strīdu
izskatīšanai kādā ārpustiesas strīdu izšķiršanas iestādē.
3.

TIESĪBAS,

KO VAR IZMANTOT SPEKULATĪVU UN ĻAUNPRĀTĪGU REĢISTRĀCIJU
ANULĒŠANAS PROCEDŪRĀS

Reģistrētu domēna nosaukumu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004
21. panta 1. punktu var anulēt, izmantojot attiecīgu ārpustiesas vai tiesas procedūru, ja šis
nosaukums ir identisks vai ļoti līdzīgs nosaukumam, attiecībā uz kuru saskaņā ar
attiecīgās valsts un/vai Savienības tiesību aktiem ir atzītas vai nodibinātas tiesības, un ja
reģistrētais domēna nosaukums ir ticis izmantots spekulatīvā un ļaunprātīgā reģistrācijā,
kā aprakstīts minētajā pantā.
No izstāšanās dienas tiesības, ko atzinusi vai nodibinājusi Apvienotā Karaliste, bet ne
kāda no ES-27 dalībvalstīm vai Savienība, vairs nevarēs izmantot 21. panta 1. punktā
minētajās procedūras. Taču tas neskar tiesības, ko atzinušas dalībvalstis vai Savienība un
kas izriet no starptautiskiem instrumentiem, piemēram, tiesības, kas izriet no Parīzes
Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 6.a panta un Līguma par intelektuālā
īpašuma tiesību komercaspektiem 16. panta 2. un 3. punkta.
4.

TIESĪBAS,

KAS PIEMĒROJAMAS LĪGUMOS
REĢISTRATŪRĀM UN .EU REĢISTRĒTĀJIEM

STARP

AKREDITĒTAJĀM

.EU

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 874/2004 5. panta pirmo daļu līgumos starp
reģistratūru un domēna .eu nosaukuma reģistrētāju nevar kā piemērojamās tiesības
izraudzīties citas tiesības kā vien kādas ES dalībvalsts tiesības un nevar izraudzīties ne
strīdu izšķiršanas iestādi, ja vien to nav izraudzījies pirmā līmeņa domēna .eu reģistrs
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saskaņā ar minētās regulas 23. pantu, ne arī arbitrāžas tiesu vai tiesu, kas atrodas ārpus
ES.
Ja kādā no šādiem līgumiem kā piemērojamās tiesības izraudzītas Apvienotās Karalistes
tiesības, reģistratūrai un attiecīgajam reģistrētājam ieteicams attiecīgo līgumu grozīt tā,
lai tas no izstāšanās dienas atbilstu Regulas (EK) Nr. 874/2004 5. panta pirmajai daļai.

Vispārīga informācija par pirmā līmeņa domēna .eu noteikumiem ir pieejama Komisijas
tīmekļa vietnēs par ES noteikumiem attiecībā uz digitālo vienoto tirgu
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu
un
http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm). Šīs vietnes lapas vajadzības gadījumā
tiks atjauninātas ar papildu informāciju.
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