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AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE
RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE PRIVIND NUMELE DE DOMENIU „.EU”

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat intenția sa de a se retrage din Uniune în
temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În urma unei cereri
din partea Regatului Unit, Consiliul European (articolul 50) a convenit, la 11 aprilie
20191, să prelungească din nou2 perioada prevăzută la articolul 50 alineatul (3) din TUE,
până la 31 octombrie 20193. Acest lucru înseamnă că Regatul Unit va fi, de la 1
noiembrie 2019 („data retragerii”), „țară terță”4. 5
Pregătirea pentru retragere nu este o chestiune care prezintă interes doar pentru UE și
pentru autoritățile naționale, ci și pentru entitățile din sectorul privat.
Având în vedere incertitudinile care există în ceea ce privește ratificarea Acordului de
retragere6, Registrului domeniului de prim nivel „.eu”, birourilor de înregistrare de nume
de domenii „.eu” acreditați, solicitanților de înregistrare de nume de domenii „.eu”,
solicitanților de nume de domeniu „.eu” și în general părților interesate li se amintesc
consecințele juridice care vor trebui luate în considerare când Regatul Unit va deveni o
țară terță.
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Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului European (JO L 101, 11.4.2019, p. 1).
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În urma unei cereri din partea Regatului Unit, Consiliul European a decis o primă prelungire la
22 martie 2019 [Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European (JO L 80I, 22.3.2019, p. 1)].
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La 11 aprilie 2019, în urma unei a doua cereri de prelungire din partea Regatului Unit, Consiliul
European a hotărât, de asemenea, că decizia de prelungire până la 31 octombrie 2019 va înceta să se
aplice la 31 mai 2019 dacă Regatul Unit nu organizează alegeri pentru Parlamentul European și nu
ratifică Acordul de retragere până la 22 mai 2019. Întrucât nu a ratificat Acordul de retragere până la
22 mai 2019, Regatul Unit a organizat alegeri pentru Parlamentul European la 23 mai 2019.
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O țară terță este o țară care nu este membră a UE.
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În plus, dacă Acordul de retragere este ratificat de ambele părți înainte de data respectivă, retragerea
are loc în prima zi a lunii care urmează încheierii procedurilor de ratificare.
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Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO C 144 I, 25.4.2019, p. 1).

Sub rezerva perioadei de tranziție prevăzute în Acordul de retragere 7, începând cu data
retragerii, cadrul de reglementare al UE pentru domeniul de prim nivel „.eu”, în special
Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”89, nu se va mai
aplica Regatului Unit. Acest lucru are în special următoarele consecințe10:
1.

ÎNREGISTRAREA ȘI REÎNNOIREA NUMELOR DE DOMENIU
În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 733/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/517,
începând cu 19 octombrie 2019, următoarele persoane pot înregistra nume de
domeniu „.eu”:
(i) un cetățean al Uniunii, indiferent de locul în care are reședința;
(ii) o persoană fizică care nu este cetățean al Uniunii, dar are reședința într-un
stat membru;
(iii) o instituție stabilită în Uniune; sau
(iv) o organizație stabilită în Uniune, fără a aduce atingere aplicării dreptului intern.
Începând cu data retragerii, întreprinderile și organizațiile care sunt stabilite în
Regatul Unit, dar nu și în UE și resortisanții țărilor terțe (adică persoanele care nu
sunt cetățeni ai UE-27) care au reședința în Regatul Unit nu vor mai putea înregistra
nume de domeniu „.eu” sau, dacă sunt solicitanți de înregistrare de nume de
domeniu „.eu”, nu vor mai putea să își reînnoiască numele de domeniu „.eu”
înregistrate înainte de data retragerii.
Birourile de înregistrare de nume de domeniu „.eu” acreditate nu vor avea dreptul să
prelucreze nicio cerere de înregistrare sau de reînnoire a numelor de domenii „.eu”
provenită de la aceste întreprinderi, organizații și persoane.
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Se reamintește că, pentru ca perioada de tranziție să se aplice, Acordul de retragere trebuie să fie
ratificat de UE și de Regatul Unit.
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JO L 113, 30.4.2002, p. 1.
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Vă rugăm să țineți cont de faptul că articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 733/2002 este
modificat, cu efect de la 19 octombrie 2019, de Regulamentul (UE) 2019/517 al Parlamentului
European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de
domeniu de nivel superior .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (JO
L 91, 29.3.2019, p. 25).
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Regulamentul (CE) nr. 733/2002 nu impune birourilor de înregistrare de nume de domenii „.eu” să fie
stabiliți în UE. Este însă posibil ca alte norme aplicabile ale UE să îi afecteze. Pentru mai multe
informații, de exemplu privind comerțul electronic și neutralitatea rețelei, vă rugăm să consultați
„Anunțurile relevante pentru părțile interesate” la adresa: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexitpreparedness_ro.
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2.

REVOCAREA NUMELOR DE DOMENIU ÎNREGISTRATE
În cazul în care, începând cu data retragerii și ca urmare a retragerii Regatului Unit,
deținătorul unui nume de domeniu nu mai îndeplinește criteriile generale de
eligibilitate prevăzute la articolul 4 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 733/2002, Registrul pentru numele de domeniu „.eu” va avea dreptul să revoce
respectivul nume de domeniu din proprie inițiativă și fără să supună litigiul vreunei
proceduri de soluționare extrajudiciară, în conformitate cu litera (b) a primului
paragraf al articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei11.

3.

DREPTURI

CARE POT FI INVOCATE ÎN
ÎNREGISTRĂRILOR SPECULATIVE ȘI ABUZIVE

PROCEDURILE

DE

REVOCARE

A

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 874/2004, un
nume de domeniu înregistrat face obiectul revocării, prin recurgerea la procedura
judiciară sau extrajudiciară adecvată, în cazul în care numele respectiv este identic
sau atât de asemănător încât generează confuzii cu un nume pentru care există un
drept recunoscut sau instituit în temeiul dreptului național și/sau al dreptului Uniunii
și în cazul în care numele de domeniu înregistrat a făcut obiectul unor înregistrări
speculative și abuzive, astfel cum sunt descrise la articolul respectiv.
Începând cu data retragerii, drepturile recunoscute sau stabilite de Regatul Unit, dar
nu de statele membre ale UE-27 sau de Uniune nu mai pot fi invocate în cazul
procedurilor prevăzute la articolul 21 alineatul (1). În schimb, drepturile recunoscute
de către statele membre sau de către Uniune care decurg din instrumentele
internaționale, precum drepturile care decurg din articolul 6bis din Convenția de la
Paris pentru protecția proprietății industriale și din articolul 16 alineatele (2) și (3)
din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate
intelectuală, nu sunt afectate.
4.

DREPTUL

APLICABIL ÎN CAZUL ACORDURILOR DINTRE BIROURILE DE
ÎNREGISTRARE DE NUME DE DOMENIU „.EU” ACREDITATE ȘI SOLICITANȚII DE
SERVICII DE ÎNREGISTRARE DE NUME DE DOMENIU „EU”

În conformitate cu primul paragraf al articolului 5 din Regulamentul (CE)
nr. 874/2004 al Comisiei, acordurile dintre biroul de înregistrare și solicitantul de
servicii de înregistrare a unui nume de domeniu „.eu” nu pot desemna, ca drept
aplicabil, o altă lege decât legea unui stat membru al UE și nici nu pot desemna un
organism de soluționare a litigiilor, cu excepția cazului în care acesta este selectat de
Registrul de nume de domeniu de prim nivel „.eu” în temeiul articolului 23 din
regulamentul menționat, și nu pot desemna nici o curte de arbitraj sau o instanță
situată în afara UE.
În cazul în care oricare astfel de acord ar desemna ca drept aplicabil dreptul
Regatului Unit, biroul de înregistrare și solicitantul în cauză sunt sfătuiți să modifice
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Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică
publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior .eu și a principiilor de
înregistrare (JO L 162, 30.4.2004, p.40).

3

acordul respectiv în consecință, astfel încât acesta să fie conform cu primul paragraf
al articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 874/2004 începând cu data retragerii.

Paginile internet ale Comisiei cu privire la normele UE referitoare la piața unică digitală
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu
și
http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm) oferă informații generale privind
normele aplicabile domeniului de prim nivel .eu. Aceste pagini vor fi actualizate cu noi
informații, dacă va fi necesar.
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