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DEFINICJE
Wszystkie terminy, pisane w niniejszym dokumencie wielką literą, są zdefiniowane
w Warunkach i/lub Zasadach rozstrzygania sporów dotyczących domeny , które
można znaleźć pod adresem http://www.eurid.eu.

CEL I ZAKRES
Niniejsza Polityka rejestracyjna określa Warunki stosowane przez Rejestr w
związku z rejestracją Nazw Domen lub wnioskami o taką rejestrację, łącznie z
anulowaniem, przeniesieniem, umieszczaniem w kwarantannie, wycofaniem itp.
tych Nazw Domen.
Warunki niniejszej Polityki rejestracyjnej dotyczą wyłącznie rejestracji lub
wniosków o rejestrację Nazw Domen, o których mowa w art. 2 ust. 4 Reguł
porządku publicznego, tj. Nazw Domen zarejestrowanych bezpośrednio w
Domenie Najwyższego Poziomu (TLD) „.eu” oraz dopuszczalnych dla .eu innych
alfabetów.
Niniejsza Polityka rejestracyjna nie ma zastosowania do nazw zarejestrowanych w
domenach niższych poziomów, które są zarządzane wyłącznie przez
Rejestrującego i nie podlegają władzy Rejestru.

CZĘŚĆ 1.

USTALENIE, CZY REJESTRUJĄCY SPEŁNIA OGÓLNE KRYTERIA
KWALIFIKACYJNE

W pierwszym etapie rejestracji Rejestrujący musi zweryfikować, czy spełnia
Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne, czyli czy jest:
(i)

przedsiębiorcą mającym statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce
prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub
Lichtenstein.

(ii)

organizacją założoną na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub
Lichtenstein, bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego,
lub

(iii)

osobą fizyczną zamieszkałą w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii
Lichtenstein.

lub

Państwa i terytoria spełniające kryteria kwalifikacyjne wymieniono w załączniku 1.
Jeżeli Rejestrujący nie spełnia jednego z powyższych warunków, nie ma prawa do
rejestracji Nazwy Domeny.
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Jeżeli Rejestrujący złoży wniosek o rejestrację Nazwy Domeny i nie spełnia lub
przestał spełniać powyższe warunki, Rejestr ma prawo w każdej chwili odrzucić
wniosek o rejestrację lub wycofać z użycia daną Nazwę Domeny, zgodnie z
Częścią 6 ust. 4 i 8 Warunków.

CZĘŚĆ 2.

WYBÓR NAZWY – WYMAGANIA TECHNICZNE I

DOSTĘPNOŚĆ

NAZWY DOMENY
Przed wypełnieniem wniosku o rejestrację Nazwy Domeny Rejestrujący ma
obowiązek sprawdzić, czy Nazwa Domeny, o której przyznanie wnosi, spełnia
wymagania techniczne oraz czy jest dostępna do rejestracji, określone w Części 2
ust. 2 Warunków. W tym celu Rejestrujący musi podjąć następujące kroki:
(i)

sprawdzić, czy Nazwa Domeny spełnia wymagania techniczne określone
w części 2 ust. 2 pkt (ii) Warunków;

(ii)

sprawdzić w Bazie danych WHOIS (dostępnej na stronie internetowej
Rejestru), czy Nazwa Domeny jest dostępna; Nazwy Domen wymienione
w wykazach nazw zablokowanych lub zawieszonych (publikowanych na
stronie internetowej Rejestru) są (jeszcze) niedostępne do rejestracji;

CZĘŚĆ 3.

WYBÓR REJESTRATORA

Nazwy Domen można rejestrować (lub przedłużać istniejącą rejestrację) w
Rejestrze wyłącznie za pośrednictwem Rejestratora, który działa w imieniu
Rejestrującego.
W celu złożenia wniosku o rejestrację Nazwy Domeny Rejestrujący powinien
wybrać z listy zamieszczonej na stronie internetowej Rejestru Rejestratora
akredytowanego przez Rejestr.

CZĘŚĆ 4.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI

Wypełniając wniosek o rejestrację Nazwy Domeny, Rejestrujący zawiera z
Rejestrem umowę, której warunki są określone w Przepisach. Od tej chwili
Rejestrującego obowiązują wyłącznie te Przepisy, których treść może ulegać
zmianie zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie.
Rejestrator ma obowiązek poinformowania Rejestrującego o stosowanych
Przepisach przed wypełnieniem wniosku o rejestrację Nazwy Domeny.
Warunki oraz wszystkie inne aktualnie obowiązujące Przepisy dostępne są na
stronie internetowej Rejestru.
Należy wziąć pod uwagę, że Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny z
własnej inicjatywy, jeżeli Rejestrujący narusza Przepisy.
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CZĘŚĆ 5.

PODANIE DOKŁADNYCH I PEŁNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH

Wniosek o rejestrację Nazwy Domeny uznaje się za kompletny tylko wtedy, gdy
Rejestrujący przekaże Rejestrowi (za pośrednictwem Rejestratora) następujące
informacje:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

pełna nazwa/nazwisko Rejestrującego; w przypadku gdy nazwa spółki lub
organizacji nie zostanie określona, za Rejestrującego uznaje się osobę,
która składa wniosek o rejestrację Nazwy Domeny; w przypadku podania
nazwy spółki lub organizacji Rejestrującym jest ta spółka lub organizacja;
adres i kraj na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii
lub
Lichtenstein
a. miejsce, w którym zlokalizowane są statutowa siedziba, zarząd lub
główne miejsce prowadzenia działalności Rejestrującego, lub
b. miejsce założenia organizacji Rejestrującego, lub
c. miejsce zamieszkania Rejestrującego;
adres e-mail Rejestrującego (lub jego przedstawiciela);
kontaktowy numer telefonu Rejestrującego (lub jego przedstawiciela);
Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek;
język Postępowania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit (a) Zasad
rozstrzygania sporów dotyczących domeny, będący językiem umowy
rejestracyjnej między Rejestrującym a Rejestratorem zgodnie z art. 22 ust.
4 Reguł porządku publicznego.

Rejestrujący ma obowiązek zapewnienia kompletności i dokładności tych danych
w całym Okresie obowiązywania rejestracji (patrz Część 8 niniejszego dokumentu,
dotycząca zmiany danych kontaktowych).
Rejestr ma prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację Nazwy Domeny lub
wycofania Nazwy Domeny, dla której Rejestrujący przedstawił informacje
niekompletne lub niedokładne.
Rejestr ma prawo zażąć od Rejestrującego (bezpośrednio bądź za pośrednictwem
jego Rejestratora) podania dalszych informacji, na przykład dotyczących wniosku
o rejestrację Nazwy Domeny w Okresie Rejestracji Stopniowej.
Rejestrujący musi zagwarantować poprawnie działający adres mailowy (patrz pkt
(iii) powyżej) do zapewnienia skutecznych doręczeń ze strony Rejestru i/lub
Dostawcy ADR. W przypadku gdy adres przesłany Rejestrowi nie działa
prawidłowo, Rejestr może anulować wniosek o rejestrację Nazwy Domeny lub
nawet wycofać Nazwę Domeny zgodnie z procedurą, o której mowa w Części 12
niniejszego dokumentu.
Informacje muszą dotyczyć Rejestrującego i nie mogą dotyczyć ani Rejestratora
ani pełnomocnika lub przedstawiciela - osoby bądź podmiotu niespełniającej/ego
Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych.
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CZĘŚĆ 6.

REJESTRACJA NAZWY DOMENY

Wniosek o rejestrację Nazwy Domeny tak jak i sama rejestracja Nazwy Domeny w
Rejestrze może być zrealizowana wyłącznie za pośrednictwem akredytowanego
przez Rejestr Rejestratora. Rejestrator ma prawo pobrać opłatę za tę usługę.
Złożenie wniosku o rejestrację jak i sama rejestracja Nazwy Domeny
bezpośrednio w Rejestrze jest niemożliwa.
Jeśli Rejestrujący dostarczył Rejestratorowi wszystkie potrzebne informacje i
dopełnił wszystkich stosownych obowiązków, Rejestrator powinien wprowadzić
takie informacje bezpośrednio do systemów Rejestru, zgodnie z procedurami
technicznymi ustalonymi przez Rejestr i dostarczonymi Rejestratorowi.
Jeżeli wnioskowana do rejestracji Nazwa Domeny jest nadal dostępna, informacje
kontaktowe są kompletne a Rejestrator posiada środki płatnicze na swoim koncie
pozwalające na pełne uiszczenie opłat, Nazwa Domeny zostanie zarejestrowana
automatycznie na (odnawialny) Okres, zgodnie z postanowieniami Warunków.
Ważne: Nie ma możliwości poprawienia błędu w zapisie samej Nazwy Domeny.
Korekta jest możliwa jedynie poprzez rejestrację prawidłowej Nazwy Domeny.

CZĘŚĆ 7.

BAZA DANYCH WHOIS

1. Wstęp
Reguły porządku publicznego wymagają, aby Rejestr zapewnił możliwość
sprawdzania Bazy danych WHOIS za pomocą wyszukiwarki, w której po wpisaniu
Nazwy Domeny .eu w jednym z dopuszczalnych alfabetów można znaleźć
informacje na temat jej administratorów i opiekunów technicznych.
Po zarejestrowaniu Nazwy Domeny informacje dotyczące rejestracji
przechowywane są w bazie WHOIS zgodnie z zasadami określonymi w Polityce
WHOIS. Zebrane informacje obejmują dane kontaktowe Rejestrującego, dane
Rejestratora oraz informacje na temat nazw serwerów, do których Rejestr
przypisał daną Nazwę Domeny.
Wpisując Nazwę Domeny w wyszukiwarce WHOIS zamieszczonej na stronie
internetowej Rejestru, można uzyskać dostęp do informacji na temat Nazwy
Domeny i Rejestrującego, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
Przy rejestracji Nazwy Domeny Rejestrujący musi zaakceptować Warunki
Rejestru, na mocy których Rejestr może udostępniać na swojej stronie
internetowej niektóre dane osobowe i techniczne w celu zapewnienia jawności
systemu Nazw Domen.
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2. Cel
Baza danych WHOIS, zgodnie z ustanowieniami art. 16 ustęp 1 Reguł porządku
publicznego, ma zapewniać publiczny dostęp do w miarę dokładnych i aktualnych
danych kontaktowych tych jednostek technicznych i administracyjnych, które
zajmują się administrowaniem danej Nazwy Domeny.
3. Ochrona danych WHOIS przed niewłaściwym wykorzystaniem
Dostęp do danych bazy WHOIS uzyskać można za pomocą poleceń tekstowych
lub wyszukiwarek internetowych. Tekstowa wyszukiwarka WHOIS zawiera tylko
informacje techniczne, które nie dotyczą bezpośrednio Rejestrującego.
Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych dostępnych w
wyszukiwarce sieciowej WHOIS, Rejestr może podjąć m.in. następujące
opatrzenia:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Zastosowanie captcha kodu
Prezentowanie tekstu jako obrazka
Ograniczenie rozmiaru wyświetlanego pola
Ustanawianie limitu dostępu
Osoby przesyłające zapytanie do Bazy danych WHOIS muszą najpierw
przeczytać i zaakceptować „Oświadczenie prawne i warunki WHOIS”, które
stanowią, że:
a. usługi WHOIS mają cel wyłącznie informacyjny
b. składając zapytanie, użytkownik oświadcza, że nie wykorzysta
informacji w celu:
1. umożliwienia, ułatwienia lub wspierania w inny sposób
przekazywania niechcianych reklam handlowych i innych
niezamawianych wiadomości pocztą elektroniczną lub innymi
metodami;
2. stosowania reklamy docelowej jakiegokolwiek typu;
3. narażania Rejestrującego na jakiekolwiek niedogodności
poprzez wysyłanie do niego wiadomości.

Aby zapobiec “eksploracji danych” za pomocą metody poleceń tekstowych,
Rejestr może wprowadzić ograniczenia dla pobierania danych w ramach Usługi
Wyszukiwania.
4. Dostępność internetowa
W przypadku wyszukiwarki internetowej wprowadzone zostaną specjalne
ułatwienia dostępu, aby zapewnić jednakowy dostęp do informacji WHOIS dla
osób niewidzących i niedowidzących.
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CZĘŚĆ 8.

PROCEDURA ZMIANY DANYCH KONTAKTOWYCH

W przypadku zmiany danych kontaktowych Rejestrujący musi wystąpić do
swojego Rejestratora (Rejestratorów) z wnioskiem o przekazanie tej zmiany
Rejestrowi w ciągu jednego (1) miesiąca od jej wystąpienia. Nie ma możliwości
przekazania wniosku o zmianę danych bezpośrednio do Rejestru.

CZĘŚĆ 9. PROCEDURA ODNAWIANIA, ANULOWANIA LUB PRZEDŁUŻANIA
OKRESU OBOWIĄZYWANIA REJESTRACJI DLA NAZWY DOMENY
Zasadniczo i zgodnie z ustanowieniami Warunków, odnowienie Okresu
obowiązywania rejestracji dla Nazwy Domeny na każdy kolejny okres jednego (1)
roku odbywa się automatycznie.
Rejestrujący ma prawo do anulowania rejestracji Nazwy Domeny poprzez
przesłanie stosownego wniosku swojemu Rejestratorowi, który jest jedyną
jednostką uprawnioną do składania do Rejestru wniosku o anulowanie. Nie ma
możliwości przekazania wniosku o anulowanie rejestracji bezpośrednio do
Rejestru.
Rejestratorzy mogą stosować różne procedury odnawiania, anulowania lub
przedłużania Okresu obowiązywania Nazw Domen. Z tego powodu Rejestr zaleca,
aby Rejestrujący uważne zapoznał się z warunkami określonymi przez wybranego
Rejestratora. W niektórych przypadkach Rejestrator anuluje, odnawia lub
przedłuża Okres obowiązywania Nazwy Domeny, wyłącznie po spełnieniu
określonych warunków.
WAŻNA UWAGA
Rejestrujący, który nie zamierza odnawiać Nazwy Domeny po upływie Okresu
obowiązywania rejestracji, powinien w stosownym czasie poinformować o tym
Rejestratora, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Rejestratorem. Po
upływie terminu wygaśnięcia rejestracji Nazwy Domeny Rejestr automatycznie
wystawia Rejestrującemu rachunek za kolejny jednoroczny Okres obowiązywania.
W takim przypadku Rejestrator ma prawo pobrać od Rejestrującego opłatę za
odnowienie rejestracji.
Każdy Rejestrator stosuje własne warunki naliczania opłat. Niektórzy Rejestratorzy
oczekują, że Rejestrujący opłacą należność za odnowienie przed wygaśnięciem
Nazwy Domeny, aby wiadomo było wcześniej, czy zamierzają dokonać
odnowienia. Należy zwrócić uwagę na to, że Rejestr nie angażuje się w
rozwiązywanie sporów między Rejestratorem a jego klientami.
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CZĘŚĆ 10. PROCEDURA PRZENIESIENIA NAZWY DOMENY
10.1 PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY DO INNEGO AKREDYTOWANEGO
REJESTRATORA
Zgodnie z Częścią 8 Warunków, Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy
Domeny do innego Rejestratora według procedury określonej poniżej.
Na wniosek Rejestrującego o przeniesienie Nazwy Domeny do innego
akredytowanego Rejestratora, obecny Rejestrator złoży wniosek do Rejestru o
unikatowy kod autoryzacyjny potrzebny do zrealizowania przeniesienia. Po
dostarczeniu przez Rejestr rzeczonego kodu Rejestratorowi, kod autoryzacyjny
będzie kolejno przekazany (i) przez Rejestratora Rejestrującemu, (ii) przez
Rejestrującego nowemu Rejestratorowi oraz (iii) przez nowego Rejestratora
Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji.
Rejestr zrealizuje przeniesienie po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego zgodnie z
tym, co opisane powyżej (iii).
Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym
uznają i gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny do innego
akredytowanego Rejestratora.
Jeżeli umowa Rejestru z wybranym przez Rejestrującego Rejestratorem
wygaśnie, a Rejestrator nie przeniesie swojego pakietu Nazw Domen do innego
Rejestratora, wtedy Rejestr wyśle powiadomienie o tym fakcie do Rejestrującego.
Rejestrujący musi wybrać nowego Rejestratora przed ukończeniem Okresu
obowiązywania rejestracji. Na koniec tego Okresu Nazwa Domeny zostanie
przesunięta do kwarantanny.
10.2 PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY NA INNEGO REJESTRUJĄCEGO
Zgodnie z Częścią 8 Warunków, Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy
Domeny na innego Rejestrującego według procedury określonej poniżej.
Na wniosek Rejestrującego o przeniesienie Nazwy Domeny na innego
Rejestrującego, obecny Rejestrator złoży wniosek do Rejestru o unikatowy kod
autoryzacyjny potrzebny do zrealizowania przeniesienia. Po dostarczeniu przez
Rejestr rzeczonego kodu Rejestratorowi, kod autoryzacyjny będzie kolejno
przekazany (i) przez Rejestratora przenoszącemu Rejestrującemu, (ii) przez
przenoszącego Rejestrującego nowemu Rejestrującemu oraz (iii) przez nowego
Rejestrującego do (obecnego lub nowego) Rejestratora oraz (iv) przez (obecnego
lub nowego) Rejestratora Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji.
Rejestr zrealizuje przeniesienie po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego zgodnie z
tym, co opisane powyżej (iv).
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Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym
uznają i gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny na innego
Rejestrującego.
Jeśli w Okresie obowiązywania rejestracji, Rejestrujący umrze bądź jako podmiot
gospodarczy zaniknie, będzie podlegać procedurze likwidacyjnej, egzekutorskiej,
ogłosi niewypłacalność, bankructwo, przejęcie przez stronę trzecią, itp., legalni
spadkobiercy, sukcesorzy bądź likwidatorzy mogą wnioskować o przeniesienie
nazwy Domeny w zgodzie z Częścią 7 Warunków.
10.3 AKTUALIZACJA DANYCH
Jeśli Rejestrujący chce przenieść Nazwę Domeny na nowego Rejestrującego bez
zmiany Rejestratora, to rzeczony Rejestrator ma prawo (dodatkowo do procedury
wyznaczonej powyżej w Części 10.2 ) do zamiany danych kontaktowych
Rejestrującego na dane nowego Rejestrującego przejmującego daną Nazwę
Domeny. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, stanowi się, że żaden kod
autoryzacyjny nie będzie wymagany dla takiej aktualizacji danych.
Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym
uznają i gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny na innego
Rejestrującego.

CZĘŚĆ 11. NAZWY DOMEN W KWARANTANNIE I PROCEDURA
REAKTYWACJI

1.

Po otrzymaniu wniosku o anulowanie rejestracji Nazwy Domeny
wniesionego przez Rejestratora, zgodnie z postanowieniami części 6 ust. 2
Warunków oraz części 9 niniejszego dokumentu, Rejestr niezwłocznie
przeniesie tę Nazwę Domeny do kwarantanny na okres czterdziestu (40)
dni kalendarzowych od (i) daty podanej we wniosku o anulowanie lub (ii)
dnia wniesienia wniosku o anulowanie, w przypadku gdy data podana na
wniosku jest wcześniejsza lub gdy data taka nie była wymieniona we
wniosku o anulowanie.
W tym czterdziestodniowym okresie:
(i)
Rejestrujący ma prawo wystąpić do Rejestratora z wnioskiem o
dokonanie reaktywacji przebywającej w kwarantannie Nazwy
Domeny, a Rejestrator powiadamia Rejestr o takim wniosku;
Reaktywacja Nazwy Domeny w zasadzie nie zmienia daty rejestracji
ani daty rocznicy rejestracji, z tym, że jeden rok zostaje dodany do
Okresu obowiązywania rejestracji reaktywowanej Nazwy Domeny, a
to zgodnie z ustaleniami określonymi w Warunkach.
(ii)

Rejestrujący może zażądać przeniesienia Nazwy Domeny (a
Nazwa Domeny zostanie wtedy implicite reaktywowana).
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Ponadto we wspomnianym okresie, pomimo umieszczenia Nazwy Domeny w
kwarantannie, wykonawca testamentu Rejestrującego lub jego uprawnieni
spadkobiercy (w przypadku śmierci Rejestrującego) lub powołany zgodnie z
prawem zarządca (w przypadku likwidacji działalności Rejestrującego) mogą
wystąpić za pośrednictwem Rejestratora o przeniesienie Nazwy Domeny z chwilą
przedłożenia stosownej dokumentacji, określonej w Części 10.
Jeśli we wspomnianym czterdziestodniowym okresie nie nastąpi ponowna
aktywacja lub przeniesienie, o których mowa powyżej, lub Rejestr nie
otrzyma stosownych opłat, wówczas Rejestr udostępnia daną Nazwę
Domeny do ogólnodostępnej rejestracji. Opłaty wniesione za pierwotną
rejestrację Nazwy Domeny (lub jej odnowienia) nie są zwracane.
2.

W przypadku gdy Rejestr przesunie do kwarantanny Nazwę Domeny po
wygaśnięciu umowy między Rejestrem a Rejestratorem, zastosowanie ma
procedura określona w Części 11 ust. 1 niniejszego dokumentu.

CZĘŚĆ 12. PROCEDURA WYCOFANIA NAZWY DOMENY
1.

Rejestr może według własnego uznania unieważnić rejestrację Nazwy
Domeny (wycofać jej rejestrację) , wyłącznie gdy:
(i)
(ii)

(iii)
2.

Rejestrator ma wobec Rejestru nieuregulowane długi;
Rejestrator nie spełnia Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych
określonych w art. 4 ust. 2 lit. (b) Rozporządzenia w sprawie domeny
.eu lub przestał je spełniać;
Rejestrujący naruszył Przepisy.

Co najmniej czternaście (14) dni przed wycofaniem Nazwy Domeny
(unieważnieniem jej rejestracji), Rejestr skontaktuje się za pomocą poczty
elektronicznej z Rejestrującym i/lub Rejestratorem, za pośrednictwem
którego
zarejestrowano
daną
Nazwę
Domeny,
umożliwiając
Rejestrującemu, o ile to możliwe, usunięcie przeszkód stanowiących
podstawę do unieważnienia.
Jeśli wyżej wymienione podstawy do wycofania nie zostaną usunięte we
wspomnianym terminie, Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny.

3.

Z chwilą powiadomienia przez Rejestr Rejestrującego i/lub Rejestratora
zgodnie z punktem 12.2 niniejszej Polityki rejestracji, Rejestr może wycofać
rejestrację przedmiotowej Nazwy (Nazw) Domeny (Domen). Nazwy Domen,
które zostały wycofane z użycia nie mogą być przenoszone ani
reaktywowane, a to zgodnie z niniejszą Częścią 12.3.
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ZAŁĄCZNIK 1
Kto może zarejestrować Nazwę Domeny?
Uwaga: Miejsce zamieszkania (a NIE obywatelstwo) stanowi kryterium dopuszczające do
rejestracji Nazwy Domeny.

Państwa/terytoria spełniające
kryterium kwalifikacyjne

Państwa/terytoria niespełniające
kryterium kwalifikacyjne

Austria
Bułgaria
Belgia
Cypr, południowa grecka część wyspy (pod
kontrolą Republiki Cypru)
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Wyspy Alandzkie
Francja
Gwadelupa
Gujana Francuska
Martynika
Majotta
Reunion
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Malta
Norwegia
Polska
Portugalia
Azory
Madera
Rumunia
Słowacja
Słowenia

Północna turecka część Cypru

Wyspy Owcze
Grenlandia

Polinezja Francuska
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Nowa Kaledonia i terytoria zależne
Saint Pierre i Miquelon
Wyspy Wallis i Futuna
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Hiszpania
Wyspy Kanaryjskie
Ceuta
Melilla
Szwecja
Holandia

Zjednoczone Królestwo
Gibraltar

Aruba
Antyle Holenderskie:
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Anguilla
Bermudy
Brytyjskie Terytorium Antarktyczne
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Kajmany
Falklandy (Malwiny)
Guernsey
Wyspa Man
Jersey
Montserrat
Pitcairn
Wyspa Św. Heleny i terytoria zależne
Wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy
Wyspy Turks i Caicos
Andora
Monako
San Marino
Szwajcaria
Turcja
Watykan
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