v.12.0

Domeeninime Registreerimispoliitika
MÕISTED
Käesolevas Poliitikas on kasutatud mõisteid, mis on defineeritud Tingimustes ja/või Vaidluste
Lahendamise Eeskirjades (ADR).
EESMÄRK JA REGULEERIMISALA
Registreerimispoliitika sätestab Registri poolt kasutatavad tehnilised ja haldusmenetlused, mis
on seotud Domeeninime registreerimistega või tühistamise, ülekandmise, peatamise,
tagasivõtmisega jne.
Käesoleva Registreerimispoliitika Tingimused on kohaldatavad ainult Domeeninimedele, mis
on registreeritud otseselt tippdomeeni „.eu“ või selle teise tähestiku variandi all.
Käesolevat Registreerimispoliitikat ei kohaldata madalamatel tasanditel registreeritud
nimedele, mille kohta Registril puuduvad volitused, sest neid tasandeid haldab üksnes
Registreerija.

PARAGRAHV 1

SOBIVUSKRITEERIUM

Registreerija peab tõendama, kas ta vastab järgnevatele Sobivuskriteeriumidele;
a.
Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik, olenemata tema elukohast või
b.
füüsiline isik, kes ei ole Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini ega Norra kodanik, kuid on
Euroopa Liidu liikmesriigi, Norra, Islandi või Liechtensteini elanik või
c.
ettevõte, mille Registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht asub
Euroop Liidu, Norra, Islandi või Liechtensteini territooriumil või
d.
Euroopa Liidu, Norra, Islandi või Liechtensteini territooriumil asutatud organisatsioon,
ilma et see piiraks riikliku õiguse kohaldamist, või
Kui Registreerija ei vasta ühelegi eespool toodud Sobivuskriteeriumile, siis ei ole tal õigust
registreerida Domeeninime.
Kui Registreerija ei vasta enam ülalmainitud Tingimustele, on Registril õigus, vastavalt
Tingimustele, asjaomane Domeeninimi igal ajal tühistada.

PARAGRAHV 2

NIME VALIMINE – KÄTTESAADAVUS JA TEHNILISED NÕUDED

Registreerija peab enne Domeeninime registreerimist kontrollima, kas soovitud Domeeninimi
vastab Tingimuste paragrahvis 2.2 sätestatud kättesaadavuse ja tehnilistele nõuetele.
Sellega seoses tuleb Registreerijal toimida järgmiselt:
a) kontrollida, kas soovitud Domeeninimi vastab Tingimuste paragrahvi 2.2 punktis
(b) sätestatud tehnilistele nõuetele;
b)

kontrollida veebipõhisest WHOISist (kättesaadav Registri veebilehel), kas
Domeeninimi on vaba; blokeeritud või reserveeritud nimede loetelus sisalduvad
Domeeninimed (avaldatud Registri veebilehel) ei ole (veel) registreerimiseks
saadaval.

PARAGRAHV 3

REGISTRIPIDAJA VALIMINE

Domeeninime taotlust on võimalik Registris registreerida (ning registreerimisi uuendada) vaid
sellise Registripidaja vahendusel, kes tegutseb Registreerija nimel.
Seetõttu peab Registreerija Domeeninime registreerimiseks valima Registri veebilehel
saadaolevast nimekirjast Registri poolt akrediteeritud Registripidaja.
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PARAGRAHV 4

LUGEGE EESKIRJU

Domeeninime registreerimisel sõlmib Registreerija Registriga lepingu, mille tingimused
sisalduvad Eeskirjades. Sealtpeale on Registreerija kohustatud täitma üksnes käesolevaid
Eeskirju, mida on võimalik alati muuta vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud korrale.
Registripidaja kohustuseks on Registreerijat kohaldatavatest Eeskirjadest teavitada enne
Domeeninime registreerimist.
Tingimused ning kõik muud praegu kehtivad Eeskirjad on kättesaadavad Registri veebilehel.
Pange tähele, et Registril on õigus Domeeninime oma algatusel tühistada, kui Registreerija
Eeskirju rikub.

PARAGRAHV 5

ESITAGE TÄPNE JA TÄIELIK KONTAKTTEAVE

Domeeninime registreerimist peetakse täielikuks üksnes juhul, kui Registreerija esitab
Registripidaja vahendusel Registrile vähemalt järgmise teabe:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Registreerija täisnimi; kui ettevõtte või organisatsiooni nime ei ole täpsustatud,
peetakse Domeeninime Registreerijaks eraisikust taotlejat; kui ettevõtte või
organisatsiooni nimi on täpsustatud, peetakse Registreerijaks ettevõtet või
organisatsiooni;
Registrerija täielik aadress;
Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini või Norra kodaniku elukoha riigi kinnitus, kui
kodanik ei ela Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis või Norras;
Registreerija (või tema esindaja) e-posti aadress;
telefoninumber, mille kaudu on võimalik Registreerijaga (või tema esindajaga)
ühendust võtta;
taotletav Domeeninimi;
ADR-menetluste keel, nagu on viidatud ADR lõike 3 punktis a, mis on registreerimise
lepingu keeleks Registreerija ja Registripidaja vahel vastavalt Üldeeskirjade

Registreerija kohustub säilitama ülaltoodud teavet täieliku ja täpsena kogu
registreerimisperioodi jooksul (vt käesoleva dokumendi paragrahvi 8 seoses kontaktteabe
muutmisega).
Registril on õigus tühistada Domeeninimi, mille saamiseks on Registreerija esitanud puudulikku
või ebatäpset teavet.
Registril on õigus nõuda Registreerijalt lisateavet (nii otseselt kui ka kaudselt Registreerija
Registripidaja kaudu).
Registreerija peab tagama oma e-posti aadressi toimimise, et suhelda Registriga ja/või ADRpakkujaga. Kui Registrile esitatud aadress ei ole toimiv e-posti aadress, on Registril õigus
Domeeninimi tühistada vastavalt käesoleva dokumendi paragrahvis 12 viidatud korrale.
Teave peab olema Registreerija kohta ega tohi olla Registripidaja, voliniku või isiku või üksuse
esindaja kohta, kes ei vasta Sobivuskriteeriumidele.

PARAGRAHV 6

DOMEENINIME REGISTREERIMINE

Domeeninime saab Registris registreerida üksnes Registri poolt akrediteeritud Registripidaja
vahendusel. Tõenäoliselt küsib Registripidaja sellise teenuse eest tasu. Domeeninime
registreerimise avaldust ei ole võimalik esitada otse Registrile.
Eeldusel, et Registreerija on kogu vajaliku teabe Registripidajale esitanud ning täitnud mis
tahes asjakohased kohustused, on Registripidaja kohustus sisestada see teave otse Registri
süsteemidesse vastavalt Registri poolt kehtestatud ja Registripidajale edastatud tehnilistele
menetlustele.
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Kui soovitud Domeeninimi on veel saadaval ning kogu tarvilik teave on olemas, registreeritakse
Domeeninimi
automaatselt
(pikendatava)
tähtajaga,
nagu
on
sätestatud
Registreerimistingimustes.
Domeeninimes on võimatu grammatilisi vigu parandada  ainuke võimalus neid vigu parandada
on õige Domeeninime registreerimine.

PARAGRAHV 7

VEEBIPÕHINE WHOIS

Eeskirjad nõuavad Registrilt veebipõhise WHOIS olemasolu. Lisateave veebipõhises WHOISis
avaldatud andmete, väärkasutuse ennetamise, isikuandmete töötluse ja veebipõhise WHOIS
kättesaadavusega vaegnägijatele kohta on saadaval Registri kodulehel avaldatud WHOIS
Poliitikas.

PARAGRAHV 8

KONTAKTTEABE MUUTMISE KORD

Kui Registreerija kontaktteave muutub, peab Registreerija paluma Registripidaja(te)l muuta see
teave Registris ühe (1) kuu jooksul pärast sellist muutust. Sellist avaldust ei ole võimalik esitada
otse Registrile.

PARAGRAHV 9

DOMEENINIME KEHTIVUSE, TÄHTAJA PIKENDAMISE JA TÜHISTAMISE KORD

Üldiselt ja vastavalt Registreerimistingimustes ära märgitud Tähtajale, pikendatakse
registreeritud Domeeninime kehtivuse Tähtaega automaatselt järgmiseks ühe (1) aasta
pikkuseks perioodiks.
Registreerijal on õigus Domeeninime registreerimine tühistada, esitades avalduse oma
Registripidajale, Registripidajal on ainsa isikuna õigus esitada tühistamisavaldus Registrile.
Registreerijal ei ole võimalik tühistamisavaldust esitada otse Registrile.
Registripidajate kasutatav kord Domeeninimede pikendamiseks ja tühistamiseks võib olla
erinev; seega soovitab Register Registreerijal tungivalt lugeda korralikult läbi valitud
Registripidaja poolt sätestatud tingimused. Mõnedel juhtudel tühistab või pikendab
Registripidaja Domeeninime juhul, kui vastatakse teatud tingimustele.
Kui Registreerija ei soovi Domeeninime pärast kehtivuse Tähtaja möödumist pikendada, on
oluline, et ta teataks sellest aegsasti oma Registripidajale vastavalt oma kokkuleppele
Registripidajaga. Kui Domeeninime registreerimise kehtivusaeg möödub, esitab Register
Registripidajale automaatselt arve järgmise üheaastase perioodi kohta. Sellisel juhul on
tõenäoline, et Registripidaja küsib Registreerijalt pikendamistasu.
Igal Registripidajal on oma arvete esitamise tingimused. Mõned Registripidajad eeldavad, et
Registreerija tasub arve enne, kui tema Domeeninimi kehtivuse kaotab, et nad teaksid, kas
registreerimist pikendada või mitte. Pange tähele, et Register ei sekku kunagi Registripidaja ja
tema klientide vahelistesse vaidlustesse.

PARAGRAHV 10 DOMEENINIME ÜLEKANDMISE KORD
10.1 DOMEENINIME ÜLEKANDMINE TEISELE REGISTRIPIDAJALE
Vastavalt Registreerimistingimuste paragrahvile 8 on Registreerijal õigus Domeeninime üle
kanda
teisele
Registripidajale
jälgides
all
mainitud
protseduuri.
Saades oma Registreerijalt taotluse Domeeninime ülekandmiseks teise Registripidaja juurde,
võtab praegune Registripidaja ühendust Registriga, et taotleda ülekandeks vajalikku unikaalset
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kinnituskoodi. Pärast Registri käest kinnituskoodi kättesaamist, saadetakse kinnituskood (i)
praeguselt Registripidajalt Registreerijale, (ii) Registreerijalt uuele Registripidajale ja (iii) läbi
vastava ülekandetehingu uuelt Registripidajalt Registrile.
Register viib ülekande lõpuni kui unikaalne kinnituskood on saadud vastavalt ülaltoodud (iii)
protseduurile.
Jälgides ülaltoodud protseduuri, garanteerivad ülekandes osalenud Registripidajad ja
Registreerija Domeeninime ülekande õigsust uuele Registripidajale.
Kui leping Registri ja Registreerija poolt määratud Registripidaja vahel lõpetatakse ja see
Registripidaja ei ole oma Domeeninime portfelli teisele Registripidajale üle andnud, teatab
Register sellest Registreerijale. Registreerija peab valima uue Registripidaja enne Tähtaja
lõppu. Tähtaja lõpus Domeeninimi peatatakse.
10.2 DOMEENINIME ÜLEKANDMINE TEISELE REGISTREERIJALE
Vastavalt Registreerimistingimuste paragrahvile 8 on Registreerijal õigus Domeeninime üle
kanda teisele Registreerijale jälgides all mainitud protseduuri.
Saades oma Registreerijalt taotluse Domeeninime ülekandmiseks teise Registristreerija juurde,
võtab praegune Registripidaja ühendust Registriga et taotleda ülekandeks vajalikku unikaalset
kinnituskoodi. Pärast Registri käest kinnituskoodi kättesaamist, saadetakse kinnituskood (i)
praeguselt Registripidajalt Registreerijale, (ii) Registreerijalt uuele Registreerijale ja (iii) läbi
vastava ülekandetehingu uuelt Registreerijalt (praegusele või uuele) Registripidajale ja (iv)
(praeguselt või uuelt Registripidajalt) Registrile.
Register viib ülekande lõpuni kui unikaalne kinnituskood on saadud vastavalt ülaltoodud (iv)
protseduurile.
Jälgides ülaltoodud protseduuri, garanteerivad ülekandes osalenud Registripidajad ja
Registreerijad Domeeninime ülekande õigsust uuele Registreerijale.
Kui Tähtaja jooksul Registreerija lakkab eksisteerimast, muutub maksejõuetuks,
likvideeritakse, lõpetab tegevuse, pankrotistub või juhtub midagi muud sarnast, siis on selle
Registreerija seaduslikul pärijal või seaduslikult määratud haldajal võimalik
taotleda
Domeeninime ülekandmist kooskõlas Registreerimistingimuste paragrahviga 7.
10.3 INFORMATSIOONI UUENDAMINE
Kui Registreerija soovib Domeeninime uue Registreerijale üle kanda ja tingimusel, et
Registripidaja ei muutu, on Registripidajal õigus (lisaks eespool sätestatud punktile 10.2),
uuendada selle Domeeninime Registreerija andmeid uue Registreerija andmetega. Kahtluste
vältimiseks
ei
ole
kinnituskoodi
selleks
toiminguks
nõutav.
Jälgides ülaltoodud protseduuri, garanteerivad ülekandes osalenud Registripidaja ja
Registreerijad Domeeninime ülekande õigsust uuele Registreerijale.

PARAGRAHV 11 DOMEENINIMEDE PEATAMINE JA TAASAKTIVEERIMISE KORD
1.

Kui Register saab Registripidajalt tühistamisavalduse vastavalt Tingimuste paragrahvi
6.2 ja käesoleva dokumendi paragrahvile 9, peatab viimane viivitamata kõnealuse
Domeeninime neljakümne (40) kalendripäeva pikkuseks perioodiks pärast (i)
tühistamisavalduses toodud kuupäeva või (ii) kuupäeva, mil tühistamisavaldus esitati,
juhul kui tühistamisavalduses toodud kuupäev on sellest kuupäevast varasem võiselles
avalduses puudub konkreetne kuupäev.
Selle neljakümnepäevase perioodi jooksul:
(i)
võib Registreerija esitada oma Registripidajale avalduse peatatud
Domeeninime taasaktiveerimiseks ning Registripidaja peab Registrit sellest
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avaldusest teavitama; Domeeninime taasaktiveerimine ei muuda reeglina
registreerimise kuupäeva ega registreeringu aastapäeva, vaid lisab vastavalt
Registreerimistingimustele Tähtajale uue aasta.
(ii)

võib Registreerija esitada avalduse Domeeninime ülekandmiseks (sellega
kaudselt Domeeninime taasaktiveerides).

Lisaks sellele võib Registreerija vara haldaja või tema seaduslikud pärijad ülalmainitud
peatamisaja jooksul (Registreerija surma korral) või seaduslikult määratud hooldaja
(Registreerija likvideerimise korral), sõltumata Domeeninime peatamisest, esitada
avalduse nime ülekandmiseks Registripidaja kaudu asjakohaste dokumentide
esitamise ajal, nagu on viidatud paragrahvis 10.
Kui ülaltoodud taasaktiveerimist ega ülekandmist mainitud neljakümnepäevase
perioodi jooksul ei toimu või kui Register ei saa asjakohaseid tasusid, teeb see
kõnealuse Domeeninime üldiseks registreerimiseks kättesaadavaks. Algse
Domeeninime registreerimise (või selle pikendamise) eest makstud tasusid ei
tagastata.
2.

Kui Register peatab Domeeninime Registri ja Registripidaja vahelise lepingu lõppedes,
kohaldatakse käesoleva dokumendi paragrahvi 11.1

PARAGRAHV 12 DOMEENINIMEDE KEHTETUKS TUNNISTAMISE KORD
1. Register võib Domeeninime oma äranägemisel kehtetuks tunnistada üksnes järgmistel
alustel:
(i)
(ii)

(iii)

Registripidaja maksmata võlad Registrile;
Registreerija ei vasta (enam) Sobivuskriteeriumidele, mis on sätestatud .euMääruse (EL) 733/2002 paragrahvis 4.2 punktis (b) ja määruse (EL) 2019/517
artiklis 22;
Iga eeskirjade rikkumine Registreerija poolt.

1. Enne Domeeninime kehtetuks tunnistamist teavitab Register e-posti teel Registreerijat
ja/või Registripidajat, kelle kaudu Domeeninimi registreeriti, võimaldades Registreerijal
ja/või Registripidajal muuta ülaltoodud kehtetuks tunnistamise aluseid.
Kui ülalmainitud kehtetuks tunnistamise aluseid vastava aja jooksul ei
Registril õigus Domeeninimi kehtetuks tunnistada.

muudeta, on

2. Alates hetkest, kui Register on teavitanud Registreerijat ja/või Registripidajat
vastavalt
Registreerimispoliitika paragrahvile 12.2 võib ta kõnealused Domeeninime(d) peatada.
Domeeninimesid mis on peatatud vastavalt sellele paragrahvile 12.3 ei ole võimalik üle
kanda ega taas aktiveerida.
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