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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului privind revizuirea în conformitate cu REFIT a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 privind punerea în 

aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu” și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică 

privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior „.eu”. 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Piața sistemului de nume de domenii (DNS) și contextul politic au evoluat de la intrarea în vigoare a regulamentelor privind 

domeniul .eu. Deși cadrul juridic a făcut obiectul unor modificări minore, regulamentele privind domeniul .eu nu au fost 

niciodată revizuite integral pentru a se analiza dacă contribuie în continuare la obiectivul vizat, fără costuri administrative 

sau de punere în aplicare împovărătoare, precum și dacă aduc în continuare, în mod eficient, beneficiile vizate privind 

susținerea activităților transfrontaliere online și promovarea identității UE online. Evaluarea arată că prezentul cadru de 

reglementare nu sprijină suficient stabilitatea și sustenabilitatea domeniului de prim nivel .eu și nu exploatează la maximum 

potențialul acestuia pe piața unică digitală a UE. Au fost identificate următoarele probleme corelate: legislație învechită și 

rigidă; deficiențe la nivelul guvernanței și asumării răspunderii; evoluții rapide pe piață. 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Se preconizează că această inițiativă va asigura stabilitatea și sustenabilitatea domeniului de prim nivel .eu, pentru a-i 

permite mai bine să își atingă obiectivele de încurajare a activităților transfrontaliere online în Europa și de validare a unei 

identități europene online. Obiectivele de politică specifice (OS) sunt următoarele: (OS1) eliminarea cerințelor 

juridice/administrative învechite; (OS2) asigurarea adaptării normelor la exigențele viitorului și facilitarea adaptării 

domeniului .eu la evoluțiile rapide de pe piața domeniilor de prim nivel (TLD) și din peisajul digital dinamic, asigurând 

posibilitatea utilizării domeniului de prim nivel .eu pentru promovarea priorităților UE în mediul online; (OS3) asigurarea 

unei structuri de guvernanță care să reflecte cele mai bune practici tehnice și în materie de guvernanță și care să servească 

interesului public al UE; (OS4) promovarea atractivității domeniului .eu. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Domeniul de prim nivel .eu are, prin definiție, o dimensiune transfrontalieră. Acesta reprezintă domeniul de prim nivel al 

Uniunii Europene, precum și un simbol al identității europene online. Existența unui nume de domeniu specific pentru 

Uniunea Europeană, sub forma unei etichete comune foarte clare și ușor de identificat, constituie un element important și 

valoros al identității europene online. 

Măsurile de reglementare adoptate la nivelul statelor membre nu ar atinge obiectivele fundamentale care stau la baza creării 

și gestionării unui spațiu de nume de încredere și inovator pentru UE. Domeniul de prim nivel (TLD) .eu a fost creat ca un 

cod de țară al domeniului de prim nivel (ccTLD) și nu ca domeniu de prim nivel generic (.com, .berlin). Responsabilitatea 

politicii publice pentru domeniul de prim nivel (TLD) .eu revine Uniunii Europene. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o opțiune preferată? De 

ce?  

Această evaluare a impactului (EI) explorează o serie de opțiuni de politică care sunt, în principal, dar nu exclusiv, 

extrapolate din factorii problemă determinați de „legislația învechită și rigidă” și „mecanismele de guvernanță”. Două 

aspecte transversale separate, care vizează abordarea problemelor generate de „evoluțiile rapide pe piață”, sunt luate în 

considerare dintr-o perspectivă orizontală. 

 

OPȚIUNEA 0: SCENARIUL DE REFERINȚĂ: Menținerea cadrului actual de reglementare pentru domeniul .eu. 

OPȚIUNEA 1: COMERCIALIZARE: Simplificarea cadrului de reglementare, externalizând, în același timp, exploatarea și 

gestionarea registrului către un furnizor extern de servicii cu scop lucrativ.  

OPȚIUNEA 2: MODERNIZAREA CADRULUI JURIDIC: Înlocuirea cadrului juridic actual cu un instrument juridic bazat 

pe principii. S-ar păstra un sistem extern de gestionare a domeniului de prim nivel .eu, pe baza unui contract.  

OPȚIUNEA 3: GUVERNANȚĂ SEPARATĂ: Această opțiune combină opțiunea 2 cu înființarea unui organism format din 

mai multe părți interesate, care ar avea un rol consultativ. Acest organism ar funcționa independent de registrul .eu. 

OPȚIUNEA 4: INSTITUȚIONALIZARE: Gestionarea și exploatarea registrului în cadrul unui departament al Comisiei 

Europene (a) sau al unei agenții a UE (b1: EUIPO, b2: ENISA) 

 

Opțiunea 1, opțiunea 4 (a) și opțiunea 4 (b2) au fost eliminate într-o etapă inițială întrucât nu îndeplinesc obiectivele de 

politică. 
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În ceea ce privește cele două aspecte transversale abordate separat, evaluarea impactului analizează atât posibilitatea ca 

registrul .eu să asigure registranților posibilitatea de înregistrare directă, ținând cont de evoluțiile condițiilor de pe piață, cât 

și modificări posibile ale criteriilor de eligibilitate pentru obținerea unui domeniu de prim nivel .eu. 

 

Opțiunea preferată: OPȚIUNEA 3, alături de eliminarea cerințelor stricte privind înregistrarea directă, un criteriu privind 

cetățenia pentru persoanele fizice și un criteriu privind reședința pentru organizații/întreprinderi. 

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  

Marea majoritate a părților interesate consultate, care au participat la consultări, au salutat opțiunea preferată, exprimându-

se în favoarea simplificării cadrului juridic, cu o relaxare ușoară a criteriilor de eligibilitate actuale. Opiniile privind modelul 

de guvernanță au fost mai variate. 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)?  

În cadrul opțiunii preferate, s-ar pune bazele unui cadru juridic optimizat, bazat pe principii. Acesta ar oferi flexibilitatea 

necesară pentru ca domeniul de prim nivel .eu să se adapteze la îmbunătățirile tehnice în schimbare rapidă ale DNS, inclusiv 

în ceea ce privește elementele de siguranță. Utilizatorii finali s-ar putea bucura de beneficiile îmbunătățirilor tehnice fără a fi 

dezavantajați de timpul necesar pentru modificarea regulamentelor. De asemenea, opțiunea preferată ar îmbunătăți 

funcționarea domeniului de prim nivel .eu și ar stimula inovarea în ecosistemul .eu, atât la nivelul registrului, cât și pe 

piețele din aval ale registrarilor și registranților, oferind astfel un produs optimizat în beneficiul cetățenilor și 

întreprinderilor europene. 

Domeniul de prim nivel .eu ar fi mai atractiv pe piața domeniilor de prim nivel, sporind concurența între registrari. Ulterior, 

se preconizează că (a) se vor reduce, eventual, prețurile pentru utilizatorii finali, (b) se va asigura o mai mare disponibilitate 

a domeniului .eu și a beneficiilor acestuia pentru societatea din UE, (c) va crește numărul de înregistrări și se va renunța la 

scenariul în care rata de reînnoire scade sub pragul care ar amenința sustenabilitatea financiară a numelui de domeniu.  

Această opțiune implică o modificare a structurii de guvernanță, urmând ca un organism separat să acorde consultanță cu 

privire la deciziile strategice referitoare la funcționarea domeniului de prim nivel .eu și la supravegherea registrului. Se 

preconizează că, prin consolidarea și extinderea contribuției la buna guvernanță a registrului .eu, aceste modificări vor 

sprijini o mai mare transparență și o asumare sporită a răspunderii și vor atenua în mod eficient riscurile potențiale ale 

gestionării defectuoase a exploatării domeniului de prim nivel .eu. 

În plus, introducerea criteriilor privind cetățenia ar permite și cetățenilor din UE care locuiesc în țări terțe să beneficieze de 

avantajele oferite de domeniul de prim nivel .eu, eliminarea cerințelor stricte legate de înregistrarea directă fiind benefică în 

ceea ce privește o mai bună promovare a domeniului de prim nivel .eu, de exemplu în alte alfabete decât cel latin. 

 

 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune preferată)?  

Se estimează o reducere a costurilor de conformitate pentru registru, în cazul opțiunii preferate. Totuși, deși cadrul juridic 

este mai puțin împovărător, va fi în continuare necesară organizarea, administrarea și gestionarea adecvată a domeniului de 

prim nivel .eu. Cu toate acestea, unele dintre costurile de guvernanță pentru registru vor fi eliminate. În prezent, costurile de 

guvernanță sunt incluse în buget, la rubrica „Cheltuieli generale”, și sunt estimate la suma de 296 000 EUR pentru anul 

2018.  

 

La nivelul Comisiei Europene, activitățile asociate supravegherii domeniului de prim nivel .eu s-ar reduce datorită (a) 

noului organism creat, în legătură cu care se preconizează că va acoperi unele dintre sarcinile îndeplinite în prezent de 

Comisie; și (b) unui cadru juridic mai simplu și mai adaptat exigențelor viitorului, care poate fi ajustat în funcție de 

evoluțiile de pe piață, fără modificări costisitoare aduse procedurilor legislative. 

Organismul format din mai multe părți interesate trebuie să dispună de resurse adecvate. Acesta va primi sprijin financiar 

din partea Comisiei. 

 

Se preconizează că registrarii și utilizatorii finali nu vor fi afectați (în ceea ce privește prețul plătit pentru un domeniu de 

prim nivel .eu). 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor? 

Opțiunea preferată ar avea un impact pozitiv asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor europene, sporind 

inovarea în materie de produse, reducând prețurile și asigurând o mai mare vizibilitate și disponibilitate a domeniului de 

prim nivel .eu. 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale? 

Nu se preconizează niciun impact. 
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Vor exista și alte efecte semnificative?  

Se preconizează că inițiativa ar putea avea un impact pozitiv asupra registrului și pe piețele în aval ale registrarilor și 

registranților, inclusiv asupra întreprinderilor și cetățenilor, ca urmare a faptului că se va permite o mai mare flexibilitate și 

inovare, se vor reduce prețurile și se va asigura o disponibilitate sporită a domeniului de prim nivel .eu. 

D. Acțiuni subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  

În cazul opțiunii preferate, noul cadru juridic ar permite flexibilitatea necesară pentru a face față evoluțiilor de pe piață fără 

a fi necesară o revizuire legislativă. Astfel, s-ar crea un cadru juridic adaptat exigențelor viitorului.  

Totuși, Comisia va monitoriza aplicarea noului cadru juridic și va prezenta Parlamentului European și Consiliului, în termen 

de maximum cinci ani de la data punerii în aplicare a noului cadru, un raport conținând rezultatele evaluării sale. 

 


