
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 11 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/207/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. b), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Komisja powinna wyznaczyć rejestr odpowiedzialny za organizację domeny najwyższego poziomu.eu oraz za 
administrowanie i zarządzanie tą domeną po publikacji otwartego zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(2)  W roku 2003 decyzją 2003/375/WE (2) Komisja wyznaczyła Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid) 
jako rejestr domeny najwyższego poziomu.eu. Komisja zawarła z Europejskim Rejestrem Domen Internetowych 
(EURid) umowę określającą warunki, na jakich Komisja nadzoruje organizację domeny najwyższego poziomu.eu 
oraz administrowanie i zarządzanie tą domeną przez rejestr. Umowa ta została podpisana w dniu 12 października 
2004 r. na okres pięciu lat, a następnie przedłużona w 2009 r. na kolejny okres pięciu lat. Wygasa ona z dniem 
12 października 2014 r. 

(3)  Komisja opublikowała zaproszenie do zgłoszenia zainteresowania (2013/C 134/06) w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej dnia 14 maja 2013 r. wraz z oświadczeniem Komisji w sprawie jej funkcji nadzorczych w zakresie 
organizacji, administrowania i zarządzania TLD.eu przez rejestr (2013/C 134/05), zapraszając do składania wnio
sków organizacje zainteresowane udziałem w procedurze wyboru rejestru, któremu zostanie powierzona organi
zacja domeny najwyższego poziomu.eu oraz administrowanie i zarządzanie tą domeną. 

(4)  Zaproszenie zostało zamknięte w dniu 20 czerwca 2013 r. Otrzymano tylko jeden wniosek — od Europejskiego 
Rejestru Domen Internetowych (EURid). 

(5) W dniu 25 lipca 2013 r. przeprowadzono ocenę w oparciu o kryteria kwalifikowalności i kryteria wyboru prze
widziane w zaproszeniu do zgłoszenia zainteresowania. 

(6)  Oceniający przeanalizowali wniosek i sporządzili kartę wyników (scorecard) obejmującą poszczególne oceny 
(indywidualne i zbiorowe) dla wniosku zgodnie z systemem oceniania przewidzianym w sekcji 4 zaproszenia, 
a także z uwzględnieniem ogólnej jakości wniosku w świetle kryteriów wyboru. Oceniający stwierdzili, że 
wniosek Europejskiego Rejestru Domen Internetowych (EURid) spełnia minimalne wymagania dla każdego z kryte
riów wyboru. Komisja przeanalizowała wyniki opracowane przez oceniających i przyjmuje na ich podstawie 
decyzję. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Łączności ustanowionego na mocy 
art. 22 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), 
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(1) Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1. 
(2) Decyzja Komisji 2003/375/WE z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu.eu (Dz.U. L 128 

z 24.5.2003, s. 29). 
(3) Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 

łączności elektronicznej (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Europejski Rejestr Domen Internetowych (EURid) staje się rejestrem domeny najwyższego poziomu. eu, któremu 
powierza się organizację domeny najwyższego poziomu.eu oraz zarządzanie i administrowanie tą domeną. 

Artykuł 2 

Komisja zawiera z Europejskim Rejestrem Domen Internetowych (EURid) umowę określającą warunki, na jakich Komisja 
nadzoruje organizację domeny najwyższego poziomu.eu oraz administrowanie i zarządzanie tą domeną przez rejestr, 
zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 733/2002. 

Umowa obowiązuje początkowo przez pięć lat i może zostać przedłużona dwukrotnie, za każdym razem o dodatkowy 
okres wynoszący maksymalnie pięć lat. 

Artykuł 3 

Decyzja 2003/375/WE traci moc. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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