7 kwietnia br. zakończy się okres,
w którym o domenę .eu mogą ubiegać
się wyłącznie podmioty legitymujące
się prawem pierwszeństwa do danej
nazwy. Warto zatem zarejestrować
domenę już teraz.
Obecnie dla wielu firm ich adres
internetowy (domena) ma co najmniej
takie samo znaczenie jak ich nazwa
(firma) lub znak towarowy. Wszystkie te
oznaczenia są bowiem często używane
równolegle w celu identyfikacji firmy oraz
jej wyróżnienia na rynku.
Adres internetowy zawiera najczęściej
nazwę firmy lub jej znak towarowy oraz
dodatek wskazujący na rodzaj domeny:
w przypadku firm polskich zwykle .pl,
.com.pl, czasami .com.
Od niedawna można rejestrować także
domeny .eu, które wskazują na europejski
charakter prowadzonej działalności.
Domena ta może być atrakcyjna zwłaszcza
dla przedsiębiorstw działających na rynku
Unii Europejskiej.
.eu a .com - europejska potrzeba
identyfikacji
Domena .eu jest pierwszą domeną
wprowadzoną do Internetu poza
systemem kierowanym przez ICANN1.
Podstawa prawna dla domeny to
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ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers)- instytucja odpowiedzialna za przydzielanie domen
internetowych.

rozporządzenia 733/2002 oraz 874/2004
przyjęte przez Parlament Europejski
i Radę Europejską. Rejestracji domen .eu
dokonuje EURID z siedzibą w Brukseli,
który na podstawie tych rozporządzeń
określił szczegółową procedurę
rejestracyjną.
Nowa procedura - okres Sunrise
Podstawową zasadą rejestracji jest
pierwszeństwo rejestracji domeny dla
podmiotów legitymujących się prawem do
nazwy umieszczonej w domenie. Stąd
wywodzi się koncepcja okresu Sunrise.
W czasie 4 miesięcy trwania tego okresu
pierwszeństwo w rejestracji otrzymują
podmioty, które mogą przedstawić
dowody, że posiadają prawo do używania
danej nazwy.
Etap pierwszy Sunrise mamy już za sobą
(zakończył się 7 lutego br.). W tym czasie
wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku
mieli posiadacze zarejestrowanych znaków
towarowych (zarówno krajowych jak
i wspólnotowych) i oznaczeń
geograficznych.
W etapie drugim (7 luty - 7 kwiecień br.)
prawo do zgłoszenia wniosków mają
oprócz wszystkich uprawnionych w etapie
pierwszym, także podmioty posiadające
prawa z niezarejestrowanych znaków
towarowych, nazw firm, nazw handlowych
i nazw identyfikujących firmę, nazwisk
i charakterystycznych tytułów chronionych
dzieł literackich i artystycznych. Jeżeli
kilka podmiotów posiada prawo do danej
nazwy, decyduje zasada pierwszeństwa.

Po zakończeniu okresu Sunrise nastąpi
uwolnienie zasad rejestracji. Oznacza to,
że każdy będzie mógł zarejestrować daną
nazwę domeny na zasadzie
pierwszeństwa, bez potrzeby wykazywania
swoich praw do tej nazwy.

Ani Agent ds. Legalizacji ani Rejestr nie
mają obowiązku powiadamiania
wnioskodawcy o niespełnieniu wymagań
dotyczących dokumentów dowodowych
oraz o tym, czy zostało spełnione
wymaganie istnienia prawa, na które
powołuje się wnioskodawca.

Jak zgłosić
Procedura rejestracji jest prosta. Należy:
1. sprawdzić w serwisie WHOIS EURID
(http://www.whois.eu/whois/GetDoma
inStatus.htm), czy wnioskowana
nazwa domeny nie została już
zgłoszona lub zaakceptowana;
2. złożyć wniosek o rejestrację do
jednego z akredytowanych
rejestratorów – ich spis można znaleźć
pod adresem: http://list.eurid.eu/;
3. uiścić opłatę w wysokości wskazanej
przez akredytowanego rejestratora (do
cen podanych przez EURID doliczana
jest zazwyczaj prowizja);
4. w ciągu 40 dni wysłać dokumenty
potwierdzające prawo do nazwy
domeny (należy tego dokonać
bezpośrednio do EURID albo gdy
rejestrator oferuje pośrednictwo,
poprzez rejestratora).
Co się dzieje z wnioskiem
Złożone dokumenty potwierdzające prawo
do nazwy domeny zostaną przesłane
Agentowi ds. Legalizacji w celu
sprawdzenia, czy wnioskodawcy
przysługuje prawo, na które się powołuje.
Dla Polski rolę Agenta ds. Legalizacji pełni
PricewaterhouseCoopers. Po otrzymaniu
rekomendacji Agenta ds. Legalizacji
EURID podejmuje decyzję
o zarejestrowaniu bądź odmowie
rejestracji domeny.
Jeżeli EURID dokona rejestracji domeny,
warto przez 40 dni obserwować losy
wniosku. Zainteresowane strony mają
bowiem prawo zakwestionować decyzje
o rejestracji w postępowaniu o uchylenie
decyzji Rejestru z powodu jej niezgodności
z Rozporządzeniami. Jeżeli postępowanie
takie nie zostanie wszczęte, Rejestr
aktywuje domenę następnego dnia po
upływie okresu 40 dni.

Jeżeli ktoś zajął już naszą domenę postępowanie ADR
Na decyzję EURID przysługuje skarga do
niezależnego od EURID sądu
arbitrażowego, którym jest Czeski Sąd
Arbitrażowy. Decyzje podejmowane przez
Sąd Arbitrażowy są ostateczne.
Możemy wyróżnić dwa postępowania
przed Sądem Arbitrażowym:
1. postępowanie ADR w razie
niezgodności decyzji EURID
z Rozporządzeniami.
Postępowanie to musi zostać wszczęte
w tzw. okresie apelacyjnym, czyli nie
później niż 40 dni od dnia wydania
decyzji o zarejestrowaniu lub odmowie
rejestracji domeny.
Przy pomocy narzędzia WHOIS (narzędzie
pozwalające sprawdzić, kto i kiedy złożył
wniosek, a także na jakim etapie jest
procedura jego rozpatrywania –
www.whois.eu) można określić, kiedy
upływa termin na złożenie skargi do Sądu
Arbitrażowego.
2. postępowanie ADR w sprawach,
w których zarejestrowanie miało
charakter spekulacyjny lub było
prawnie niedopuszczalne.
Postępowanie to nie wiąże się
z ograniczeniem czasowym. Może zostać
wszczęte poza okresem apelacyjnym.
Należy pamiętać, że w postępowaniu
tym udowodnienie naruszenia prawa jest
trudniejsze. W przypadku wygrania
sprawy sporna domena będzie
przeniesiona na skarżącego.
Postępowania ADR prowadzone podlegają
opłacie wnoszonej przez skarżącego.

Dlaczego warto zarejestrować
domenę w okresie Sunrise

Kontakt:

Szybka rejestracja domeny w okresie
Sunrise to w wielu przypadkach jedyna
szansa na sprawne otrzymanie domeny.
Z doniesień prasowych wiadomo, iż wiele
podmiotów składa wnioski o rejestrację
znaków towarowych znanych w danym
kraju w urzędzie patentowym innego kraju
tylko po to, aby móc następnie złożyć
wniosek o przyznanie domeny w okresie
Sunrise.
Może się także zdarzyć, że spółka polska
używa takiej samej nazwy jak spółka np.
holenderska. W razie przedstawienia
dokumentów potwierdzających prawo do
nazwy przez oba podmioty, domena
zostanie przyznana temu, który złożył
wniosek wcześniej.
Aby uniknąć przykrych niespodzianek,
warto zatem zarejestrować domenę już
teraz.
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