
Wprowadzenie w życie Domeny Najwyższego Poziomu .eu (Rozporządzenie (WE) nr 733/2002)

Publikacja list związanych z pojęciami geograficznymi i/lub geopolitycznymi

(2005/C 191/06)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 733/2002 w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyż-
szego Poziomu .eu wiele Państw Członkowskich notyfikowało Komisji i pozostałym Państwom Członkow-
skim ograniczoną listę szeroko uznanych nazw w odniesieniu do pojęć geograficznych i/lub geopolitycz-
nych, jakie mają wpływ na ich organizację polityczną lub terytorialną i które w związku z tym nie mogą
być rejestrowane (art. 5 ust. 2 lit. a)) lub mogą być rejestrowane tylko w domenie drugiego poziomu (art. 5
ust. 2 lit. b))

Rozporządzenie wymaga, by Komisja opublikowała wyżej wymienione listy. Znaleźć je można, w orygi-
nalnym formacie przesłanym przez Państwa Członkowskie, na następującej stronie internetowej:

http://europa.eu.int/information_society/policy/doteu/library/article_5-2

Listy te znaleźć można również otwierając stronę główną Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informa-
cyjnego http://europa.eu.int/information_society a następnie wybierając kolejno: IS Industry ( Communi-
cations ( Internet ( Quicklinks — Policies — dotEU ( Library.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 2 rozporządzenia 733/2002 Państwa Członkowskie lub
Komisja mogą w ciągu 30 dni od publikacji wnieść sprzeciw do pozycji znajdującej się na notyfikowanej
liście.

Sprzeciw musi być wniesiony w formie pisemnej, wykorzystując jeden z następujących środków przekazu.
Komisja sugeruje jednak, by w miarę możliwości korzystać z poczty elektronicznej.

e-mailem:
infso-eutld@cec.eu.int

przesyłką pocztową:
na adres:
Mr M. Niebel
European Commission
Directorate-General Information Society
Unit A3 — Internet; Network and Information Security
B-1049 Bruxelles

przesyłką kurierską lub przesyłką dostarczoną własnoręcznie:
którą można przekazać wyłącznie w godzinach 7-18 (w piątki 7-17) pod adres:
European Commission
Central Mail Service
Directorate-General Information Society
for the Attention of Mr. M. Niebel
Rue de Geneve 1
B-1140 Bruxelles (Evere)

Wszelkie zapytania mogą być kierowane pocztą elektroniczną (na wyżej podany adres), faksem na nr
(2) 296 92 29 (spoza Belgii: (32-2) 296 92 29) lub telefonicznie na nr (2) 295 34 43 (spoza Belgii:
(32-2) 295 34 43).
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