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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU DOMENSKIH IMEN
.EU

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
(PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Na prošnjo Združenega
kraljestva se je Evropski svet (člen 50) 11. aprila 20191 dogovoril o dodatnem
podaljšanju2 obdobja iz člena 50(3) PEU do 31 oktobra 2019.3 To pomeni, da bo
Združeno kraljestvo od 1. novembra 2019 (v nadaljnjem besedilu: datum izstopa) „tretja
država“.4 5
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na negotovost v zvezi z ratifikacijo sporazuma o izstopu6 je treba register domene
.eu najvišje ravni, akreditirane .eu registratorje, .eu registrante, prosilce za domenska
imena .eu in deležnike na splošno opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba
upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država.
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Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, UL L 101, 11.4.2019, str. 1.
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Na prošnjo Združenega kraljestva je Evropski svet 22. marca 2019 sprejel sklep o prvem podaljšanju
(Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/476, UL L 80 I, 22.3.2019, str. 1).
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Poleg tega je Evropski svet 11. aprila 2019 po drugi prošnji Združenega kraljestva za podaljšanje
sklenil, da se bo sklep o podaljšanju do 31. oktobra 2019 prenehal uporabljati 31. maja 2019, če
Združeno kraljestvo do 22. maja 2019 ne bo ratificiralo Sporazuma o izstopu in ne bo izvedlo volitev v
Evropski parlament. Ker Združeno kraljestvo do 22. maja 2019 ni ratificiralo Sporazuma o izstopu, je
23. maja 2019 izvedlo volitve v Evropski parlament.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Če bosta obe stranki Sporazum o izstopu ratificirali pred navedenim datumom, se bo kot datum izstopa
štel prvi dan meseca po zaključku postopkov ratifikacije.
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Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in
Evropske skupnosti za atomsko energijo, UL C 144 I, 25.4.2019, str. 1.

V skladu s prehodnim obdobjem, določenim v sporazumu o izstopu7, se od datuma
izstopa za Združeno kraljestvo ne bo več uporabljal regulativni okvir EU za domeno .eu
najvišje ravni, zlasti Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22.
aprila 2002 o izvajanju domene.eu najvišje ravni89. To ima zlasti naslednje posledice10:
1.

REGISTRACIJA IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI DOMENSKIH IMEN
V skladu s členom 4(2)(b) Uredbe (ES) št. 733/2002, kakor je bila spremenjena z
Uredbo (EU) 2019/517, lahko od 19. oktobra 2019 naprej domenska imena .eu
registrirajo naslednje osebe:
(i) državljan Unije ne glede na kraj prebivališča;
(ii) fizična oseba, ki ni državljan Unije in ima prebivališče v državi članici;
(iii) podjetje s sedežem v Uniji ali
(iv) organizacija s sedežem v Uniji, brez poseganja v uporabo nacionalnega prava.
Podjetja in organizacije, ki imajo sedež v Združenem kraljestvu, ne pa v EU, ter
državljani tretjih držav (tj. osebe, ki niso državljani EU-27), ki prebivajo v
Združenem kraljestvu, od datuma izstopa ne bodo več upravičeni do registracije
domenskega imena .eu oziroma, če so .eu registranti, ne bodo mogli podaljšati
veljavnosti domenskih imen, ki so jih registrirali pred datumom izstopa.
Akreditirani .eu registratorji ne bodo imeli pravice obravnavati nobene zahteve za
registracijo ali za podaljšanje veljavnosti registracije domenskih imen .eu za taka
podjetja, organizacije in osebe.

2.

RAZVELJAVITEV REGISTRIRANIH DOMENSKIH IMEN
Če imetnik domenskega imena od datuma izstopa in zaradi izstopa Združenega
kraljestva ne izpolnjuje več splošnih meril o izpolnjevanju pogojev iz člena 4(2)(b)
Uredbe (ES) št. 733/2002, bo register za. eu tako domensko ime lahko razveljavil na
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Opozoriti je treba, da morata EU in Združeno kraljestvo ratificirati sporazum o izstopu, da bi se
prehodno obdobje lahko uporabljalo.
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UL L 113, 30.4.2002, str. 1.

9

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 733/2002 se z učinkom od 19. oktobra 2019 spremeni z Uredbo (EU)
2019/517 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o izvajanju in delovanju vrhnjega
domenskega imena .eu ter spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in razveljavitvi
Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (UL L 91, 29.3.2019, str. 25).
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Uredba (ES) št. 733/2002 ne zahteva, da morajo imeti registratorji domenskih imen .eu sedež v EU,
vendar jih lahko zadevajo druga veljavna pravila EU. Za več informacij, na primer o elektronskem
poslovanju
in
internetni
nevtralnosti,
glejte
ustrezna
obvestila
deležnikom:
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_sl.
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lastno pobudo in ne da bi spor predložil v zunajsodno reševanje v skladu s točko (b)
prvega pododstavka člena 20 Uredbe Komisije (ES) št. 874/200411.
3.

KI JIH JE MOGOČE UVELJAVLJATI V POSTOPKIH ZA RAZVELJAVITEV
ŠPEKULATIVNIH IN NEPRIMERNIH REGISTRACIJ

PRAVICE,

V skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 874/2004 se registrirano domensko ime
prekliče v okviru ustreznega zunajsodnega ali sodnega postopka, če je identično
imenu ali ga je mogoče zamenjati z imenom, za katerega je pravica priznana ali
dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji Unije, in če je domensko ime
registrirano špekulativno ali neprimerno, kot je opisano v navedenem členu.
V postopkih v skladu s členom 21(1) se od datuma izstopa ni več mogoče sklicevati
na pravice, ki jih je priznalo ali dodelilo Združeno kraljestvo, ne pa države članice
EU-27 ali Unija. Nasprotno pa niso prizadete pravice, ki jih priznavajo države
članice ali Unija in izhajajo iz mednarodnih instrumentov, kot so pravice, ki izhajajo
iz člena 6bis Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ter člena 16(2) in
(3) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine.
4.

VELJAVNA ZAKONODAJA ZA POGODBE MED AKREDITIRANIMI .EU REGISTRATORJI
IN .EU REGISTRANTI
V skladu s prvim pododstavkom člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004
pogodbe med registratorjem in registrantom domenskega imena .eu ne morejo kot
veljavne zakonodaje določiti zakonodaje, ki ni zakonodaja ene od držav članic EU,
niti ne morejo imenovati organa za reševanje sporov, razen če ga izbere register
najvišje ravni .eu po členu 23 navedene uredbe, niti arbitražnega sodišča ali sodišča
zunaj EU.
Če takšna pogodba kot veljavno zakonodajo določa zakonodajo Združenega
kraljestva, se zadevnemu registratorju in registrantu svetuje, naj zadevno pogodbo
ustrezno spremenita, tako da bo po datumu izstopa skladna s prvim pododstavkom
člena 5 Uredbe (ES) št. 874/2004.

Splošne informacije o pravilih glede najvišje ravni domene .eu so dostopne na spletnih
straneh Komisije o pravilih EU za enotni digitalni trg (https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/the-top-level-domain-.eu in http://ec.europa.eu/ipg/basics/urls/doteu_en.htm).
Te strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
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Uredba Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem
in funkcijami domene.eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, 30.4.2004, str.
40).
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