EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE KOMUNIKAČNÉ SIETE, OBSAH A TECHNOLÓGIE

V Bruseli 18. júla 2019
REV1 – nahradenie oznámenia
zverejneného 28. marca 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI MIEN
DOMÉNY .EU

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z
Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). Na žiadosť Spojeného
kráľovstva Európska rada (článok 50) odsúhlasila 11. apríla 20191 ďalšie predĺženie
lehoty2 stanovenej v článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ do 31. októbra 20193. To znamená,
že Spojené kráľovstvo bude od 1. novembra 2019 (ďalej len „dátum vystúpenia“) „treťou
krajinou“4.5
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných subjektov.
Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vystúpení6, sa správcovi
domény najvyššej úrovne .eu, akreditovaným registrátorom domény .eu, držiteľom mien
domény .eu, žiadateľom o registráciu na používanie mien domény .eu a všeobecne
zainteresovaným stranám pripomínajú právne následky, ktoré treba zohľadniť, keď sa
Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
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Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/584 (Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2019, s. 1).
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Na žiadosť Spojeného kráľovstva Európska rada 22. marca 2019 rozhodla o prvom predĺžení
[rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/476 (Ú. v. EÚ L 80 I, 22.3.2019, s. 1)].
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Dňa 11. apríla 2019 Európska rada na základe druhej žiadosti Spojeného kráľovstva o predĺženie
zároveň rozhodla, že rozhodnutie o predĺžení do 31. októbra 2019 sa prestane uplatňovať 31. mája
2019, ak by Spojené kráľovstvo neuskutočnilo voľby do Európskeho parlamentu a do 22. mája 2019
neratifikovalo dohodu o vystúpení. Keďže Spojené kráľovstvo neratifikovalo dohodu o vystúpení do
22. mája 2019, uskutočnilo 23. mája 2019 voľby do Európskeho parlamentu.
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Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členom EÚ.
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Okrem toho platí, že ak obe strany ratifikujú dohodu o vystúpení pred týmto dátumom, vystúpenie sa
uskutoční v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ukončení ratifikačných postupov.
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Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 144 I, 25.4.2019, s. 1).

S výhradou prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení7 sa na Spojené
kráľovstvo od dátumu vystúpenia už nebude vzťahovať regulačný rámec EÚ v oblasti
domény najvyššej úrovne.eu, a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne „.eu“8 9. Bude to mať
najmä tieto dôsledky10:
1.

REGISTRÁCIA A OBNOVA MIEN DOMÉNY
V súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, zmeneným
nariadením (EÚ) 2019/517 z 19. októbra 2019, sú na registráciu mien domény .eu
oprávnené tieto osoby:
i) občan Únie bez ohľadu na miesto bydliska;
ii) fyzická osoba, ktorá nie je občanom Únie, a ktorá má bydlisko v členskom štáte;
iii) podnik, ktorý je usadený v Únii alebo
iv) organizácia, ktorá je usadená v Únii bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie
vnútroštátneho práva.
Od dátumu vystúpenia podniky a organizácie, ktoré majú sídlo v Spojenom
kráľovstve, ale nie v EÚ, a štátni príslušníci tretích krajín (teda občania krajín
mimo EÚ27), ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve, už nebudú oprávnení na
registráciu mien domény .eu, alebo, ak sú držiteľmi mien domény .eu, nebudú môcť
obnovovať mená domény .eu zaregistrované pred dátumom vystúpenia.
Akreditovaní registrátori domény .eu nebudú oprávnení na spracovanie žiadnej
žiadosti o registráciu alebo obnovenie registrácie mien domény. eu zo strany týchto
podnikov, organizácií a osôb.

2.

ZRUŠENIE REGISTROVANÝCH MIEN DOMÉNY
Ak od dátumu vystúpenia a v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva držiteľ
mena domény už nespĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti podľa článku 4 ods. 2
písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002, správca domény .eu bude mať právo zrušiť
takéto meno domény z vlastného podnetu a bez predloženia sporu na mimosúdne
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Pripomína sa, že EÚ a Spojené kráľovstvo musia na uplatnenie prechodného obdobia ratifikovať
dohodu o vystúpení.

8

Ú. v. ES L 113, 30.4.2002, s. 1.
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Upozorňujeme, že článok 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 733/2002 sa s účinnosťou od 19. októbra 2019
mení nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/517 z 19. marca 2019 o zavedení a
fungovaní mena domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa mení a zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a
zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 25).
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V nariadení (ES) č. 733/2002 sa nevyžaduje, aby registrátori mien domény .eu mali sídlo v EÚ. Môžu
sa ich však dotýkať ďalšie príslušné právne predpisy EÚ. Ďalšie informácie, napríklad o
elektronickom obchode a neutralite siete, možno nájsť v príslušnom oznámení zainteresovaným
stranám na adrese: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sk.
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riešenie konfliktov v súlade s článkom 20 prvým odsekom písm. b) nariadenia
Komisie (ES) č. 874/200411.
3.

PRÁVA, KTORÉ MOŽNO UPLATNIŤ V KONANIACH O ZRUŠENIE ŠPEKULATÍVNYCH A
ZNEUŽÍVAJÚCICH REGISTRÁCIÍ

Podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 874/2004 sa registrované meno zruší,
pričom použije vhodné mimosúdne alebo súdne konanie, ak je rovnaké alebo
zameniteľne podobné s menom, pre ktoré existuje také právo uznané alebo
stanovené vnútroštátnym právom alebo právom Únie, a ak registrované meno
domény bolo predmetom špekulatívnej a zneužívajúcej registrácie, ako je opísaná v
uvedenom článku.
Práva uznané alebo stanovené Spojeným kráľovstvom, nie však členskými štátmi
EÚ27 alebo Úniou, už nebude od dátumu vystúpenia možné uplatniť v konaniach
podľa článku 21 ods. 1. Naproti tomu nie sú dotknuté práva uznané členskými
štátmi alebo Úniou, ktoré vyplývajú z medzinárodných nástrojov, napríklad práva
vyplývajúce z článku 6bis Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného
vlastníctva a článku 16 ods. 2 a ods. 3 Dohody o obchodných aspektoch práv
duševného vlastníctva.
4.

ROZHODNÉ PRÁVO PRE DOHODY MEDZI AKREDITOVANÝMI
DOMÉNY .EU A DRŽITEĽMI MENA DOMÉNY .EU

REGISTRÁTORMI

V súlade s článkom 5 prvým odsekom nariadenia (ES) č. 874/2004 dohody medzi
registrátorom a držiteľom mena domény .eu nemôžu určiť ako rozhodné právo iné
právo než právo členského štátu EÚ ani nemôžu určiť orgán na riešenie sporov,
pokiaľ nebol vybraný správcom domény najvyššej úrovne .eu podľa článku 23
uvedeného nariadenia, ani arbitrážny súd alebo súd nachádzajúci sa mimo EÚ.
Ak by niektorá takáto dohoda určovala ako rozhodné právo právo Spojeného
kráľovstva, dotknutému registrátorovi a držiteľovi mena sa odporúča
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť príslušnú dohodu tak, aby bola k dátumu
vystúpenia v súlade s článkom 5 prvým odsekom nariadenia (ES) č. 874/2004.

Všeobecné informácie o pravidlách pre doménu najvyššej úrovne .eu sú dostupné na
webových stránkach Komisie o právnych predpisoch EÚ v oblasti digitálneho jednotného
trhu
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu
a
http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm). Tieto stránky budú v prípade potreby
doplnené o ďalšie aktuálne informácie.
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Nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky
týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia
(Ú. v. EÚ L 162 , 30.4.2004, s. 40).
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Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
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