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Bruksela, 28 marca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE DOTYCZĄCE NAZW
DOMENY .EU

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają zatem znaczenie nie tylko dla UE i władz
krajowych, lecz również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, wszystkim zainteresowanym stronom, a w szczególności rejestrowi nazw
domen najwyższego poziomu .eu, akredytowanym rejestratorom domeny .eu,
rejestrującym nazwy domen .eu oraz wnioskodawcom o nazwy domen .eu, przypomina
się o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone
Królestwo stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu, od dnia wystąpienia ramy prawne UE dotyczące domeny
najwyższego poziomu .eu4 nie będą już mieć zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.
W szczególności będzie to miało następujące konsekwencje5:

1

Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r.
w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu, Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1;
rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawiające reguły porządku
publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz
zasady regulujące rejestrację, Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 40; oraz decyzja wykonawcza Komisji
2014/207/EU z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego
poziomu .eu, Dz.U. L 109 z 12.4.2014, s. 41.
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Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 nie wymaga od rejestratorów nazw domen .eu posiadania siedziby
w UE. Mogą oni jednak podlegać innym obowiązującym przepisom UE. Więcej informacji, na

1.

REJESTRACJA I ODNAWIANIE NAZW DOMEN

Zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 733/2002 do rejestrowania nazw
domeny .eu uprawnione są następujące podmioty: (i) przedsiębiorstwa mające statutową
siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności w UE; (ii) organizacje
założone w UE (bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego); oraz (iii) osoby
fizyczne zamieszkałe w UE.
Po dniu wystąpienia przedsiębiorstwa i organizacje, które posiadają siedzibę
w Zjednoczonym Królestwie, ale nie w UE, oraz osoby fizyczne zamieszkałe
w Zjednoczonym Królestwie stracą uprawnienia do rejestrowania nazw domeny .eu lub,
jeśli są rejestrującymi domeny .eu, nie będą uprawnione do ponawiania nazw domen .eu
zarejestrowanych przed datą wystąpienia.
Akredytowani rejestratorzy domeny .eu nie będą uprawnieni do rozpatrywania wniosków
tych przedsiębiorstw, organizacji i osób o rejestrację lub o ponowienie rejestracji nazw
domen .eu.
2.

WYCOFANIE ZAREJESTROWANYCH NAZW DOMENY

W przypadku gdy począwszy od dnia wystąpienia oraz w wyniku wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa z UE właściciel nazwy domeny nie spełnia ogólnych
kryteriów kwalifikowalności zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 733/2002, rejestr nazw domen .eu będzie uprawniony do wycofania takiej nazwy
domeny z własnej inicjatywy i bez kierowania sporu na pozasądową drogę
rozwiązywania konfliktów zgodnie z art. 20 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia
Komisji (WE) nr 874/2004.
3.

NA KTÓRE MOŻNA SIĘ
WYCOFYWANIA
REJESTRACJI
I STANOWIĄCYCH NADUŻYCIE

PRAWA,

POWOŁYWAĆ W RAMACH PROCEDUR
O CHARAKTERZE
SPEKULACYJNYM

Zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 zarejestrowana nazwa
domeny podlega wycofaniu, z zastosowaniem właściwej procedury pozasądowej lub
sądowej, w przypadku gdy nazwa ta jest identyczna albo do złudzenia przypomina
nazwę, do której prawo uznano lub ustanowiono na mocy ustawodawstwa krajowego lub
unijnego prawa, oraz w przypadku gdy zarejestrowana nazwa domeny była przedmiotem
rejestracji o charakterze spekulacyjnym i stanowiącej nadużycie, o której mowa w tym
artykule.
Począwszy od daty wystąpienia w ramach procedur na mocy art. 21 ust. 1 nie można się
powoływać na prawa uznane lub ustanowione przez Zjednoczone Królestwo, ale nie
przez państwa członkowskie UE-27 lub przez Unię. Nie dotyczy to jednak praw
uznanych przez państwa członkowskie lub Unię wynikających z instrumentów
międzynarodowych, takich jak prawa wynikające z art. 6bis Konwencji paryskiej
o ochronie własności przemysłowej oraz art. 16 ust. 2 i 3 Porozumienia w sprawie
handlowych aspektów praw własności intelektualnej.
przykład na temat handlu elektronicznego i neutralności sieci, można znaleźć w odpowiednich
„zawiadomieniach
dla
zainteresowanych
stron”:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_en.
2

4.

PRAWO

WŁAŚCIWE DLA UMÓW MIĘDZY AKREDYTOWANYMI REJESTRATORAMI
DOMEN .EU I REJESTRUJĄCYMI DOMENY .EU

Zgodnie z art. 5 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 umowy
między rejestrem a rejestratorem nazwy domeny .eu nie mogą nakazywać stosowania
prawa innego niż prawo jednego z państw członkowskich oraz nie mogą wyznaczać
organu do rozwiązywania sporów, o ile nie zostanie on wyznaczony przez rejestr nazw
domen najwyższego poziomu .eu na mocy art. 23 tego rozporządzenia, ani sądu
polubownego czy sądu znajdującego się poza terytorium UE.
W przypadku gdy taka umowa nakazuje stosowanie prawa Zjednoczonego Królestwa,
właściwemu rejestratorowi i rejestrującemu zaleca się wprowadzenie odpowiednich
zmian do takiej umowy, tak aby od dnia wystąpienia była ona zgodna z art. 5 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 874/2004.

Ogólne informacje o zasadach obowiązujących w zakresie Domeny Najwyższego
Poziomu .eu można znaleźć na stronach internetowych Komisji przedstawiających unijne
przepisy dotyczące jednolitego rynku cyfrowego (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/the-top-level-domain-.eu i http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm).
W razie potrzeby na stronach tych będą zamieszczane dodatkowe informacje.
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