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DEFINIŢII
Toţi termenii utilizaţi aici cu majuscule sunt definiţi în Termenii și Condițiile
privind Înregistrarea Numelui de Domeniu şi/sau în Regulile de Soluţionare a
Disputelor disponibile la http://www.eurid.eu.

OBIECTUL ŞI ARIA DE APLICARE
Prezenta Politică de Înregistrare a Numelor de Domeniu .eu defineşte
procedurile tehnice şi administrative utilizate de Registru în cazul Înregistrării
Numelor de Domeniu sau în cazul solicitărilor de Înregistrare, precum si în cazul
anulării, transferului, suspendării, revocării etc. respectivelor Nume de Domeniu.
Termenii și Condițiile prezentei Politici de Înregistrare se aplică numai pentru
Înregistrările sau solicitările de Înregistrare de Nume de Domeniu prevăzute in al
Articolul 2, al patrulea paragraf, din Regulile de Politică Publică, adică pentru
Numele de Domeniu înregistrate direct sub Domeniul de Nivel Superior (Top
Level Domain) .eu şi a posibilelor variante în alte script-uri.
Politica de Înregistrare nu se aplică pentru numele înregistrate sub domenii de
nivel inferior, asupra cărora Registrul nu are competenţă, aceste nivele fiind
administrate exclusiv de Registrant.

SECȚIUNEA 1.

REGISTRANTUL TREBUIE SĂ DETERMINE DACĂ
ÎNDEPLINEŞTE CRITERIILE GENERALE DE ELIGIBILITATE
În această primă etapă, Registrantul trebuie să verifice dacă întruneşte Condiţiile
Generale de Eligibilitate, care stipulează că acesta trebuie să fie:
(i)

o societate având sediul, administraţia centrală sau locul de desfăşurare a
activităţii principale în Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda sau
Liechtenstein, ori

(ii)

o organizaţie constituită în interiorul Uniunii Europene, Norvegiei, Islandei
sau Liechtensteinului fără ca acest lucru să excludă aplicarea legislaţiei
naţionale sau

(iii)

o persoană fizică cu reşedinţa în Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda
sau Liechtenstein.

Statele şi teritoriile eligibile sunt enumerate în Anexa 1 a prezentului document.
Dacă Registrantul nu îndeplineşte unul dintre criteriile de mai sus, nu are dreptul
de a înregistra un Nume de Domeniu.
Dacă Registrantul depune o cerere de Înregistrare a unui Nume de Domeniu sau
dacă, deşi nu îndeplineşte niciunul din criteriile de mai sus, reuşeşte să
înregistreze un Nume de Domeniu, Registrul are dreptul în orice moment să
respingă cererea de Înregistrare sau să revoce Numele de Domeniu înregistrat
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în condiţiile de mai sus, după cum consideră de cuviinţă (Secţiunile 6.4 şi 8.4 din
Termeni și Condiții).

SECȚIUNEA 2.
ALEGEREA NUMELUI DE DOMENIU – DISPONIBILITATE ŞI
CERINŢE TEHNICE
Înainte de a depune o cerere de Înregistrare pentru un Nume de Domeniu,
Registrantul trebuie să verifice dacă Numele de Domeniu respectiv întruneşte
atât condiţiile de disponibilitate, cât şi cerinţele tehnice descrise în Secțiunea 2.2
din Termeni și Condiții. În acest sens, Registrantul trebuie să parcurgă
următoarele etape:
(i)

să verifice dacă Numele de Domeniu solicitat îndeplineşte cerinţele
tehnice descrise în Secțiunea 2.2 (ii) din Termenii și Condițiile de
Înregistrare;

(ii)

să verifice în baza de date WHOIS (disponibilă pe situl web al Registrului)
dacă Numele de Domeniu este disponibil; Numele de Domeniu incluse pe
lista numelor blocate sau suspendate (publicată pe situl web al
Registrului) nu sunt (deocamdată) disponibile pentru Înregistrare;

SECȚIUNEA 3.

ALEGEREA REGISTRATORULUI

Numele de Domeniu nu pot fi înregistrate de către Registru iar Înregistrările nu
pot fi reînnoite decât prin intermediul unui Registrator care acţionează în numele
Registrantului.
Prin urmare, pentru a depune o cerere de Înregistrare a unui Nume de Domeniu,
Registrantul trebuie să aleagă un Registrator acreditat de către Registru, din lista
disponibilă pe situl web al Registrului.

SECȚIUNEA 4.

CITIREA REGULILOR

La depunerea unei cereri de Înregistrare a unui Nume de Domeniu, Registrantul
intră într-o înțelegere cu Registrul, înțelegere ai cărei Termeni și Condiții sunt
stipulate în Reguli. După acest moment, obligaţiile contractuale ale
Registrantului vor fi exclusiv cele stipulate în Regulile menţionate, acestea fiind
susceptibile de a suferi modificări în orice moment, în conformitate cu
procedurile descrise în prezentul document.
Este responsabilitatea Registratorului să pună la dispoziţia Registrantului
Regulile aplicabile, înainte ca acesta din urmă să depună cererea de Înregistrare
a Numelui de Domeniu.
Atat Termenii și Condițiile, precum şi toate celelalte Reguli aplicabile sunt
disponibile pe situl web al Registrului.
Vă informăm că Registrul are dreptul de a revoca un Nume de Domeniu din
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proprie iniţiativă, în situaţia în care Registrantul încalcă Regulile aplicabile.

SECȚIUNEA 5.
COMPLETE

FURNIZAREA DATELOR DE CONTACT CORECTE ŞI

Cererea de Înregistrare a unui Nume de Domeniu va fi considerată completă
numai dacă Registrantul furnizează Registrului, prin intermediul Registratorului,
cel puțin următoarele informaţii:
(i)

numele complet al Registrantului; în cazul în care nu se specifică numele
niciunei societăţi sau organizaţii, se consideră că Registrantul este
persoana fizică ce solicită Înregistrarea Numelui de Domeniu; în cazul în
care se specifică numele societăţii sau al organizaţiei, se consideră că
Registrantul este societatea sau organizaţia respectivă.

(ii)

adresa şi statul din cadrul Uniunii Europene, din Norvegia, Islanda sau
Liechtenstein;
a. în care se află sediul social, administraţia centrală sau locul de
desfăşurare a activităţii principale a societăţii Registrantului sau
b. în care se află locul de înființare a organizaţiei Registrantului sau
c. în care se află reşedinţa Registrantului;
adresa de email a Registrantului (sau a reprezentantului acestuia);
numărul de telefon la care Registrantul (sau reprezentantul acestuia)
poate fi contactat;
Numele de Domeniu solicitat;
limba în care se vor desfăşura Procedurile de Rezolvare Alternativă a
Disputelor, în conformitate cu Paragraful 3(a) din Regulile ADR
(Alternative Dispute Resolution); această limbă este cea folosită în
Contractul de Înregistrare încheiat între Registrant şi Registrator, în
virtutea Articolului 22(4) din Regulile de Politică Publică.

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

Pe toată durata Perioadei de Înregistrare, Registrantul are obligaţia de a se
asigura că informaţiile de mai sus sunt complete şi exacte (a se vedea Secțiunea
8 referitoare la modificarea datelor de contact).
Registrul are dreptul de a respinge o cerere de Înregistrare a unui Nume de
Domeniu sau de a revoca un Nume de Domeniu, dacă Registrantul a furnizat
informaţii incomplete sau incorecte în legătură cu acesta.
Registrul are dreptul de a-i solicita Registrantului (fie direct, fie prin intermediul
Registratorului acestuia) informaţii suplimentare, ca de exemplu în contextul unei
cereri de Înregistrare solicitate în Perioada de Înregistrare pe Etape.
Registrantul are obligaţia să se asigure că adresa de email furnizată este
funcţională (a se vedea punctul (iii) de mai sus) şi că poate primi prin intermediul
acestei adrese, comunicări din partea Registrului şi/sau furnizorului de servicii
ADR. În cazul în care adresa email care a fost comunicată Registrului nu este o
adresă de email funcţională, Registrul are dreptul de a anula cererea de
Înregistrare a Numelui de Domeniu sau chiar de a revoca Numele de Domeniu în
conformitate cu procedura descrisă în Secțiunea 12 din prezentul document.
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Datele trebuie să fie cele ale Registrantului şi nu cele ale Registratorului, ale
mandatarului sau reprezentantului unei persoane fizice sau entităţi care nu
îndeplineşte Criteriile Generale de Eligibilitate.

SECȚIUNEA 6.

ÎNREGISTRAREA UNUI NUME DE DOMENIU

Solicitările pentru Numele de Domeniu şi înregistrările se fac doar de către
Registru, prin intermediul unui Registrator acreditat de către Registru. Este
posibil ca Registratorul să perceapă o taxă pentru acest serviciu. Nu este
posibilă solicitarea unui Nume de Domeniu direct cu Registrul.
În condiţiile în care Registrantul a furnizat Registratorului toate informaţiile
necesare şi şi-a îndeplinit toate celelalte obligaţii conexe, Registratorul are
responsabilitatea de a introduce aceste informaţii direct în sistemul Registrului,
în conformitate cu procedurile tehnice stabilite de Registru şi comunicate
Registratorului.
Dacă Numele de Domeniu solicitat este disponibil, dacă toate informaţiile
furnizate sunt complete şi contul Registratorului conține credit, Numele de
Domeniu va fi înregistrat automat pentru o Perioadă (ce se poate reînnoi), în
conformitate cu Secțiunea 6 din Termeni și Condiții.
Important: Corectarea unei erori ortografice Numelui de Domeniu nu este
posibilă: o astfel de greşeală nu poate fi corectată decât prin Înregistrarea
Numelui de Domeniu corect.

SECȚIUNEA 7.
1.

BAZA DE DATE WHOIS

Introducere

Regulile de Politică Publică prevăd obligaţia Registrului de a furniza o unealtă de
verificare WHOIS, unde, prin introducerea Numelui de Domeniu în unul dintre
script-urile disponibile să poată fi verificate informațiile legate de contactele
administrativ și tehnic care administrează Numele de Domeniu respectiv.
Când un Nume de Domeniu este înregistrat, informaţiile referitoare la Numele de
Domeniu sunt disponibile într-o bază de date WHOIS, în conformitate cu regulile
descrise în Politica WHOIS. Informaţiile colectate includ detaliile de contact ale
Registrantului, numele Registratorul și detalii despre serverele de nume cărora
Registrul le deleagă autoritatea asupra Numelui de Domeniu.
Vizitând situl web al Registrului și introducând Numele de Domeniu în unealta de
verificare WHOIS, informațiile despre Numele de Domeniu precum și
Registrantul Numelui de Domeniu vor putea fi accesate în concordanță cu
regulile specificate dedesubt.
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La Înregistrarea unui Nume de Domeniu, Registrantul se obligă să accepte
Termenii și Condițiile Registrului, în virtutea cărora Registrul este autorizat să
publice pe situl său web câteva date personale ale Registrantului, împreună cu
unele date tehnice, în scopul garantării transparenţei faţă de public a sistemului
de Nume de Domeniu.
2.

Obiectiv

Aşa cum este definit în primul paragraf al Articolului 16 din Regulile de Politică
Publică, obiectivul bazei de date WHOIS este acela de a furniza informaţii cât se
poate de precise şi actuale despre contactele administrativ și tehnic care
administrează Numele de Domeniu.
3.

Prevenirea utilizării abuzive a informațiilor din baza de date WHOIS

Informațiile din baza de date WHOIS pot fi accesate cu ajutorul unei comenzi
exclusiv textuale sau prin intermediul unei unelte accesibile online. Motorul
WHOIS de căutare textuală conţine doar informaţii tehnice care nu se referă în
mod specific la Registrant.
Pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal disponibile prin
intermediul motorului WHOIS de căutare online, Registrul poate pune în aplicare
următoarele măsuri fără însă a se limita la acestea:
(i)

folosirea unui cod CAPTCHA;

(ii)

publicarea textelor ca imagini;

(iii)

limitarea câmpurilor făcute publice;

(iv)

limitarea mecanismelor de căutare; sau

(v)

aplicarea unor limite de acces.

Toate persoanele care interoghează baza de date WHOIS vor trebui să citească
şi să se declare de acord cu „declaraţia legală şi Termenii și Condițiile de
utilizare WHOIS”, care vor informa utilizatorul că:
a. serviciile WHOIS sunt oferite numai cu titlu informativ;
b. prin lansarea unei căutări, utilizatorul se declară de acord să nu
folosească informaţiile obţinute în scopul de a:
1. autoriza, facilita sau a-şi da concursul la transmiterea de
mesaje publicitare nesolicitate sau alt tip de mesaje
nesolicitate prin intermediul emailului sau în orice alt mod;
2. viza publicitatea în orice fel;
3. aduce prejudicii Registrantului prin trimiterea de mesaje
către acesta.
Pentru a preveni procesarea statistică a datelor (data-mining) folosind metoda
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comenzii textuale, Registrul poate pune în aplicare restricții de interogare.
4.

Accesibilitatea pe Internet

Motorul de căutare online va fi prevăzut astfel încât să ofere persoanelor cu
deficienţe de vedere acces nediscriminatoriu la informaţiile conţinute în baza de
date WHOIS.

SECȚIUNEA 8.

PROCEDURA DE MODIFICARE A DATELOR DE CONTACT

În situaţia în care datele de contact ale Registrantului se modifică, acesta are
obligaţia de a solicita Registratorului (Registratorilor) său (săi) să modifice aceste
informaţii cu Registrul în termen de o (1) lună de la respectiva modificare.
Această solicitare nu poate fi adresată direct Registrului.
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SECȚIUNEA 9. PROCEDURA DE REÎNNOIRE, ANULARE SAU PRELUNGIRE A
TERMENULUI UNUI NUME DE DOMENIU
În principiu și fiind subiectul măsurilor Termenilor și Condițiilor, Termenul de
Înregistrare al unui Nume de Domeniu va fi reînnoit în mod automat, pentru
perioade consecutive de un (1) an.
Registrantul are dreptul de a anula Înregistrarea unui Nume de Domeniu
înaintând o cerere în acest sens Registratorului său, acesta din urmă fiind
singura autoritate care poate cere Registrului anularea unei Înregistrări. Această
solicitare de anulare nu poate fi adresată Registrului direct de către Registrant.
Procedurile utilizate de Registratori în vederea reînnoirii, anulării sau prelungirii
Termenului unui Nume de Domeniu pot fi diferite. În consecinţă, EURid
recomandă Registrantului să citească cu atenţie Termenii și Condițiile
comunicate de Registrator. În unele situaţii, Registratorul va anula, reînnoi sau
prelungi Termenul unui Nume de Domeniu dacă sunt întrunite anumite condiţii.
IMPORTANT
În cazul în care un Registrant nu doreşte reînnoirea Numelui de Domeniu după
expirarea Termenului, este important ca Registratorul să fie informat în timp util
şi întotdeauna în conformitate cu prevederile înțelegerii dintre Registrator și
Registrant. Dacă se depăşeşte data de expirare a Înregistrării Numelui de
Domeniu, Registrul va factura automat Registratorului pentru un nou Termen de
un an. În această situaţie, este posibil ca Registratorul să factureze Registrantul
această taxă de reînnoire.
Fiecare Registrator aplică propriile sale condiţii de facturare. Unii Registratori
solicită plata facturii de către Registrant înainte de expirarea Numelui de
Domeniu, aflând în acest fel dacă Înregistrarea va fi sau nu reînnoită. Vă rugăm
să rețineți că Registrul nu va interveni în niciun litigiu dintre un Registrator şi
clienţii acestuia.

SECȚIUNEA 10.

PROCEDURA DE TRANSFER

10.1 TRANSFERUL UNUI NUME DE DOMENIU CĂTRE UN ALT REGISTRATOR
ACREDITAT

Fiind subiectul Secțiunii 8 a Termenilor și Condițiilor, Registrantul are dreptul de
a transfera Numele de Domeniu către un alt Registrator în concordanță cu
procedura de mai jos.
În urma cererii Registrantului de a transfera Numele de Domeniu către un alt
Registrator acreditat, Registratorul actual va cere Registrului un cod unic de
autorizare pentru un astfel de transfer. Urmând trimiterii de către Registru a
acestui cod de autorizare către Registrator, codul de autorizare va fi livrat ulterior
(i) de către Registrator, Registrantului, (ii) de către Registrant noului Registrator
și (iii) de către noul Registrator, Registrului prin intermediul tranzacției necesare.
Registrul va executa transferul după ce va fi primit codul de autorizare în
conformitate cu (iii) de mai sus.
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Urmând procedura descrisă mai sus, Registratorii și Registrantul implicați admit
și garantează validitatea transferului Numelui de Domeniu către noul Registrator
acreditat.
Dacă înțelegerea dintre Registru și Registratorul desemnat de către Registrant
se va încheia, iar Registratorul nu va fi transferat portofoliul de Nume de
Domeniu către un alt Registrator, Registrul va notifica Registrantul. Registrantul
va trebui să desemneze un alt Registrator înaintea încheierii Termenului. La
încheierea Termenului, Numele de Domeniu va fi suspendat.
10.2 TRANSFERUL UNUI NUME DE DOMENIU CĂTRE UN ALT REGISTRANT

Fiind subiectul Secțiunii 8 a Termenilor și Condițiilor, Registrantul are dreptul de
a transfera Numele de Domeniu către un alt Registrant în concordanță cu
procedura de mai jos.
În urma cererii Registrantului de a transfera Numele de Domeniu către un nou
Registrant, Registratorul actual va cere Registrului un cod unic de autorizare
pentru un astfel de transfer. Urmând trimiterii de către Registru a acestui cod de
autorizare către Registrator, codul de autorizare va fi livrat ulterior (i) de către
Registrator, Registrantului care va transfera Numele de Domeniu, (ii) de către
Registrantul care va transfera Numele de Domeniu, noului Registrant, (iii) de
către noul Registrant, Registratorului actual (sau a noului Registrator) și (iv) de
către Registratorul actual (sau cel nou), Registrului, prin intermediul tranzacției
necesare.
Registrul va executa transferul după ce va fi primit codul de autorizare în
conformitate cu (iv) de mai sus.
Urmând procedura descrisă mai sus, Registratorii și Registranții implicați admit și
garantează validitatea transferului Numelui de Domeniu către noul Registrant.
Dacă în timpul Termenului Registrantul încetează să existe, devine subiectul
procedurilor de insolvență, lichidare, încetare a activității, faliment sau similar,
moștenitorii legali sau administratorul desemnat legal poate solicita transferul
Numelui de Domeniu în concordanță cu Secțiunea 7 a Termenilor și Condițiilor.
10.3 ACTUALIZAREA DATELOR DE CONTACT

Dacă un Registrant dorește să transfere Numele de Domeniu către un nou
Registrant, cu condiția ca Registratorul să nu se schimbe în urma unui astfel de
transfer, Registratorul are dreptul (pe lângă procedura stabilită în Secțiunea 10.2
de deasupra) să actualizeze datele de contact ale Registrantului unui Nume de
Domeniu cu cele ale noului Registrant. Pentru evitarea oricăror confuzii, niciun
cod de autorizare nu va fi necesar pentru o astfel de actualizare.
Urmând procedura descrisă mai sus, Registratorul și Registranții implicați admit
și garantează validitatea transferului Numelui de Domeniu către noul Registrant.
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SECȚIUNEA 11.
DE REACTIVARE
1.

SUSPENDAREA NUMELOR DE DOMENIU ŞI PROCEDURA

Dacă Registrul primeşte de la Registrator o cerere de anulare, în
conformitate cu Secțiunea 6.2 a Termenilor și Condițiilor și cu Secțiunea 9
a acestui document, va suspenda imediat Numele de Domeniu respectiv
pentru o perioadă de patruzeci (40) de zile calendaristice, începând (i) de
la data menţionată în cererea de anulare sau (ii) de la data la care a fost
făcută cererea de anulare, în cazul în care data menţionată în cererea de
anulare este anterioară acestei date sau în cazul în care cererea de
anulare nu a menționat nicio dată.
În decursul acestei perioade de patruzeci de zile,
(i)

Registrantul îi poate solicita Registratorului său reactivarea
Numelui de Domeniu suspendat, iar Registratorul va informa
Registrul în legătură cu această solicitare;
În principiu, reactivarea unui Nume de Domeniu nu modifică data
de Înregistrare sau data aniversară a Înregistrării, însă va adăuga
un an Termenului, fiind subiectul clauzelor stabilite în Termeni și
Condiții.

(ii)

Registrantul poate solicita transferul Numelui
(reactivând implicit Numele de Domeniu).

de

Domeniu

În plus, în perioada de suspendare menţionată mai sus, executorul
testamentar sau moştenitorii legali (în eventualitatea morţii Registrantului)
sau administratorul judiciar (în eventualitatea în care Registrantul face
obiectul unei proceduri de lichidare) pot, în ciuda suspendării, efectua o
cerere de transfer al Numelui de Domeniu prin intermediul unui Registrar,
sub rezerva depunerii documentaţiei corespunzătoare, în conformitate cu
Secţiunea 10.
Dacă în perioada de patruzeci (40) de zile menţionată, Numele de
Domeniu nu este reactivat sau transferat sau dacă Registrul nu primeşte
taxele implicite, Numele de Domeniu în cauză va fi făcut disponibil public
pentru Înregistrare. Taxele plătite pentru Înregistrarea iniţială a Numelui de
Domeniu (sau pentru reînnoirile acestuia) nu vor fi în niciun caz
rambursate.
2.

Dacă Registrul suspendă un Nume de Domeniu în urma rezilierii
contractului dintre Registru şi Registrator, se va aplica procedura
prevăzută în Secțiunea 11.1 a prezentului document.

SECȚIUNEA 12.
1.

PROCEDURA DE REVOCARE A NUMELOR DE DOMENIU

Registrul poate revoca un Nume de Domeniu din proprie iniţiativă exclusiv
pe următoarele temeiuri:
(i)

datorii neachitate Registrului de către Registrator;
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2.

(ii)

încetarea îndeplinirii de către Registrant a Condiţiilor Generale de
Eligibilitate prevăzute la Articolul 4(2)(b) din Regulamentul privind
numele de domeniu .eu;

(iii)

încălcarea Regulilor de către Registrant.

Cu cel puţin paisprezece (14) zile înainte de a revoca un Nume de
Domeniu, Registrul va notifica prin email Registrantul şi/sau Registratorul
prin intermediul căruia a fost înregistrat Numele de Domeniu respectiv,
oferind Registrantului şi/sau Registratorului oportunitatea de a remedia, în
cazul în care este posibil, temeiurile revocării, menţionate mai sus.
În cazul în care, pe durata acestei perioade, temeiurile revocării nu au fost
remediate, Registrul va avea dreptul de a revoca Numele de Domeniu.

3.

Începând din momentul în care Registrul a notificat Registrantul şi/sau
Registratorul în conformitate cu Secțiunea 12.2, Registrul va putea
suspenda Numele de Domeniu în cauză. Numele de Domeniu care au
fost suspendate în conformitate cu Secțiunea 12.3 nu vor putea fi
transferate sau reactivate.
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ANEXA 1
Cine Poate Înregistra un Nume de Domeniu
Notă: Rezidența (NU naţionalitatea) reprezintă criteriul înregistrării Numelor de Domeniu.

Statele şi teritoriile eligibile

Ţările şi teritoriile care nu sunt eligibile

Austria
Belgia
Bulgaria
Cipru, partea grecească de sud (aflată
sub controlul Republicii Cipru)

Partea turcă de nord a Ciprului, nerecunoscută pe
plan internaţional

Croaţia
Republica Cehă
Danemarca

Insulele Feroe
Groenlanda

Estonia
Finlanda
Insulele Åland
Franţa
Guadeloupe
Guiana Franceză
Martinica
Mayotte
Reunion
Saint-Martin
Germania
Grecia
Ungaria
Islanda
Irlanda
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malta
Norvegia
Polonia

Polinezia Franceză
Ţinuturile australe şi antarctice franceze
Noua Caledonie şi teritoriile anexe
Saint Pierre et Miquelon
Insulele Wallis şi Futuna
Saint-Barthélemy

Portugalia
Insulele Azore
Madeira
România
Slovacia
Slovenia
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Spania
Insulele Canare
Ceuta
Melila
Suedia
Olanda

Regatul Unit al Marii Britanii
Gibraltar

Aruba
Antilele olandeze:
Bonaire
Curacao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Anguilla
Bermude
Ţinutul antarctic britanic
Ţinutul britanic din Oceanul Indian
Insulele Virgine Britanice
Insulele Cayman
Insulele Falkland (Insulele Malvine)
Guernsey
Insula Man
Jersey
Monserrat
Pitcairn
Insula Sfânta Elena, Ascension şi Tristan da Cunha
Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud
Insulele Turks şi Caicos
Andora
Monaco
San Marino
Elveţia
Turcia
Vatican
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