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Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat toimintalinjat
M ÄÄRITELMÄT
Näissä
verkkotunnuksen
rekisteröintiä
koskevissa
toimintalinjoissa
rekisteröintiehdoissa ja/tai ADR-riidanratkaisusäännöissä määriteltyjä termejä.

käytetään

TAVOITE JA SOVELTAMISALA
Rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa esitetään rekisterin käyttämät tekniset ja
hallinnolliset menettelyt, jotka koskevat verkkotunnusten rekisteröintejä tai näiden
verkkotunnusten poistamista, siirtoa, jäädyttämistä, sulkemista jne.
Näissä rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa mainittuja ehtoja sovelletaan vain suoraan
”.eu”-aluetunnuksen tai sen mahdollisten merkistövaihtoehtojen alle rekisteröityihin
verkkotunnuksiin.
Näitä rekisteröintiä koskevia toimintalinjoja ei sovelleta verkkotunnuksiin, jotka on rekisteröity
alemmille tasoille, joihin rekisteri ei voi vaikuttaa, koska nämä tasot ovat yksinomaan
rekisteröijän hallinnoimia.

1 KOHTA.

KELPOISUUSPERUSTEET

Rekisteröijän on täytettävä seuraavat kelpoisuusperusteet ja oltava:
a)
b)

c)
d)

Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalainen riippumatta
asuinpaikasta
luonnollinen henkilö, joka ei ole Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan
kansalainen ja jonka asuinpaikka on Euroopan unionissa, Norjassa, Islannissa tai
Liechtensteinissai
Euroopan unioniin, Norjaan, Islantiin tai Liectenstainiin sijoittautunut yritys
Euroopan unioniin, Norjaan, Islantiin tai Liectenstainiin sijoittautunut organisaatio, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.

Rekisteröijä, joka ei täytä jotakin edellä mainituista vaatimuksista ei ole oikeutettu,
rekisteröimään verkkotunnusta.
Jos rekisteröijä ei enää täytä, edellä mainittuja vaatimuksia, rekisterillä on oikeus sulkea
kyseinen verkkotunnus milloin tahansa rekisteröintiehtojen mukaisesti.

2 KOHTA.

NIMEN VALINTA – REKISTERÖITÄVISSÄ OLEVAT NIMET JA TEKNISET VAATIMUKSET

Ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä rekisteröijän on tarkistettava, onko pyynnön kohteena
oleva verkkotunnus rekisteröitävissä rekisteröintiehtojen 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti ja
täyttääkö se kyseisessä kohdassa mainitut tekniset vaatimukset.
Rekisteröijän on tämän vuoksi tehtävä seuraavissa kohdissa mainitut toimet:
a)
b)

tarkistettava, täyttääkö pyynnön kohteena oleva verkkotunnus rekisteröintiehtojen 2
kohdan 2 (b) alakohdassa mainitut tekniset vaatimukset
tarkistettava
(rekisterin
WWW-sivustolla
olevasta)
WWW-pohjaisesta
WHOIS-tietokannasta, onko verkkotunnus rekisteröitävissä; käytöstä poistettujen ja
varattujen nimien luettelossa (joka on julkaistu rekisterin WWW-sivustolla) olevat
verkkotunnukset eivät ole (toistaiseksi) rekisteröitävissä.

3 KOHTA.

REKISTERINPITÄJÄN VALITSEMINEN

Verkkotunnusten rekisteröintejä (ja rekisteröintien uusimisia) voi tehdä vain rekisterissä
rekisteröijän puolesta toimivan rekisterinpitäjän välityksellä.
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Rekisteröijän on siis verkkotunnuksen rekisteröimistä varten valittava rekisterin akkreditoima
rekisterinpitäjä rekisterin WWW-sivustolla olevasta luettelosta.

4 KOHTA.

SÄÄNTÖIHIN TUTUSTUMINEN

Verkkotunnusta rekisteröitäessä rekisteröijä tekee rekisterin kanssa sopimuksen, jota koskevat
ehdot on esitetty säännöissä. Rekisteröijä on siitä lähtien sitoutunut noudattamaan yksinomaan
näitä sääntöjä, joita voidaan muuttaa milloin tahansa rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa
määrättyjen menettelyjen mukaisesti.
Rekisterinpitäjän vastuulla on, että rekisteröijä saa tarvittavat säännöt ennen kuin se rekisteröi
verkkotunnuksen.
Sopimusehdot ja kaikki muut voimassa olevat säännöt ovat saatavilla rekisterin WWWsivustolta.
Muistutettakoon, että rekisterillä on oikeus sulkea verkkotunnus omasta aloitteestaan, jos
rekisteröijä rikkoo Sääntöjä.

5 KOHTA.

TARKAT JA TÄYDELLISET YHTEYSTIEDOT

Verkkotunnuksen rekisteröinti katsotaan täydelliseksi
rekisterinpitäjän välityksellä vähintään seuraavat tiedot:
a)

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

vain,

jos

rekisteröijä

toimittaa

rekisteröijän täydellinen nimi: ellei yrityksen tai organisaation nimeä ole mainittu,
verkkotunnusta pyytävänä yksilönä pidetään rekisteröijää; jos yhtiön tai organisaation nimi
on mainittu, rekisteröijäksi katsotaan yhtiö tai organisaatio
rekisteröijän koko osoite
Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan ulkopuolella asuvan
Euroopan unionin, Islannin, Liechtensteinin tai Norjan kansalaisen kansallisuus
rekisteröijän (tai sen edustajan) sähköpostiosoite
puhelinnumero, josta rekisteröijän (tai sen edustajan) voi tavoittaa
pyydetty verkkotunnus
ADR-riidanratkaisusääntöjen 3 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettu vaihtoehtoisen
riidanratkaisumenettelyn kieli, joka on sama kuin sääntöjen mukaisesti rekisteröijän ja
rekisterinpitäjän välisessä rekisteröintisopimuksessa käytettävä kieli.

Rekisteröijän velvollisuus on täydentää edellä mainittuja tietoja ja pitää ne ajan tasalla koko
rekisteröinnin määräajan (katso 8 kohta, jossa käsitellään yhteystietojen muuttamista).
Rekisterillä on oikeus sulkea verkkotunnus, jos rekisteröijän antamat sitä koskevat tiedot ovat
epätäydellisiä tai epätarkkoja.
Rekisterillä on oikeus pyytää lisätietoja rekisteröijältä (suoraan tai rekisteröijän rekisterinpitäjän
välityksellä).
Rekisteröijän on toimitettava toimiva sähköpostiosoite rekisterin ja/tai vaihtoehtoisen
riidanratkaisumenettelyn suorittajan kanssa käytävää yhteydenpitoa varten. Jos rekisterille
toimitettu osoite ei ole toimiva sähköpostiosoite, rekisterillä on oikeus sulkea verkkotunnus 12
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
Tietojen on oltava rekisteröijän; ne eivät saa olla sellaisen henkilön tai tahon rekisterinpitäjän,
valtuutetun tai edustajan tietoja, joka ei täytä kelpoisuusperusteita.

6 KOHTA.

VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖIMINEN

Verkkotunnuksia voi rekisteröidä rekisteriin vain rekisterin akkreditoiman rekisterinpitäjän
välityksellä. Rekisterinpitäjä veloittaa todennäköisesti kyseisestä palvelusta. verkkotunnuksen
rekisteröintipyynnön jättäminen suoraan rekisteriin ei ole mahdollista.
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Kun rekisteröijä on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot rekisterinpitäjälle ja täyttänyt kaikki muut
asiaan kuuluvat velvoitteet, rekisterinpitäjän velvollisuutena on viedä kyseiset tiedot suoraan
rekisterin järjestelmiin rekisterin vahvistamien rekisterinpitäjälle toimittamien teknisten
menettelyjen mukaisesti.
Jos pyydetty verkkotunnus on yhä rekisteröitävissä ja kaikki vaaditut tiedot ovat täydellisiä,
verkkotunnus rekisteröidään automaattisesti määräajaksi (joka voidaan uudistaa)
rekisteröintiehtojen mukaisesti kuten niissä on kuvattu.
Verkkotunnukseen sisältyvää kirjoitusvirhettä ei voi oikaista; edellä mainitun virheen voi
oikaista vain rekisteröimällä oikea verkkotunnus.

7 KOHTA.

WWW-POHJAINEN WHOIS

Säännöt edellyttävät rekisterin tarjoavan WWW-pohjaisen WHOIS-palvelun. Lisää tietoja
WWW-pohjaisen WHOIS-palvelun tarkoituksesta ja siinä julkaistavista tiedoista,
väärinkäytösten ehkäisemisestä, henkilötietojen luovuttamisesta ja WWW-pohjaisen WHOISpalvelun käytettävyydestä näkövammaisilla henkilöillä on Verkkotunnusta koskevissa WHOIStoimintalinjoissa, jotka ovat saatavissa rekisterin WWW-sivustolta.

8 KOHTA.

YHTEYSTIETOJEN MUUTTAMINEN

Jos rekisteröijän yhteystiedot muuttuvat, rekisteröijän on pyydettävä rekisterinpitäjää tai
rekisterinpitäjiä muuttamaan kyseiset tiedot rekisteriin yhden (1) kuukauden kuluessa
kyseisestä muutoksesta. Tällaisen pyynnön tekeminen suoraan rekisteriin ei ole mahdollista.

9 KOHTA.

VERKKOTUNNUKSEN UUSIMINEN, PERUMINEN TAI MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

Rekisteröintiehdoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti verkkotunnuksen uusiminen tapahtuu
periaatteessa automaattisesti peräkkäisiksi yhden (1) vuoden jaksoiksi.
Rekisteröijällä on oikeus peruuttaa verkkotunnuksen rekisteröinti lähettämällä siitä pyynnön
Rekisterinpitäjälleen; rekisterinpitäjä on ainoa taho, joka voi tehdä perumispyynnön rekisterille.
Rekisteröijä ei voi lähettää perumispyyntöä suoraan rekisterille.
Rekisterinpitäjien käyttämät menetelmät verkkotunnusten uusimiseksi, perumiseksi tai
määräajan pidentämiseksi voivat vaihdella. Siksi EURid suosittelee rekisteröijää lukemaan
tarkasti valitun rekisterinpitäjän asettamat ehdot. Joissakin tapauksissa rekisterinpitäjä
peruuttaa tai uusii verkkotunnuksen tai pidentää sen määräaikaa, jos tietyt ehdot täyttyvät.
Jos rekisteröijä ei aio uusia verkkotunnusta määräajan päätyttyä, on tärkeää ilmoittaa
rekisterinpitäjälle tästä ajoissa ja aina rekisteröijän ja rekisterinpitäjän kanssa tekemänsä
sopimuksen mukaisesti. Jos verkkotunnuksen rekisteröintiaika kuluu umpeen, rekisteri
laskuttaa rekisterinpitäjää automaattisesti uudesta vuoden määräajasta. Tässä tapauksessa
rekisterinpitäjä todennäköisesti veloittaa uusimismaksun rekisteröijältä.
Kullakin rekisterinpitäjällä on omat laskutusehtonsa. Jotkut rekisterinpitäjät odottavat, että
rekisteröijä maksaa erääntyneen laskun ennen verkkotunnuksen rekisteröintiajan päättymistä
sen varmistamiseksi, uusitaanko rekisteröinti vai ei. Huomautettakoon, että rekisteri ei puutu
rekisterinpitäjän ja sen asiakkaiden välisiin kiistoihin.
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10 KOHTA.

VERKKOTUNNUSTEN SIIRTO

10.1 Verkkotunnuksen siirto toiselle akkreditoidulle rekisterinpitäjälle
Rekisteröintiehtojen kohdan 8 mukaisesti, rekisteröijällä on oikeus siirtää verkkotunnus toiselle
rekisterinpitäjälle alla olevan menetelmän mukaisesti.
Rekisteröijän pyytäessä verkkotunnuksen siirtoa toiselle akkreditoidulle rekisterinpitäjälle
nykyinen rekisterinpitäjä pyytää rekisteriltä ainutkertaisen valtuutuskoodin (authorisation code)
siirtoa varten. Rekisterin myönnettyä koodin rekisterinpitäjälle, tulee rekisterinpitäjän
vuorostaan (i) toimittaa koodi rekisteröijälle, (ii) rekisteröijän toimittaa se edelleen uudelle
rekisterinpitäjälle ja (iii) uuden rekisterinpitäjän rekisterille asianmukaisen tapahtuman
välityksellä.
Rekisteri suorittaa siirron vastaanotettuaan valtuutuskoodin yllä olevan mukaisesti (iii).
Menettelytapaa noudattamalla asiaan liittyvät rekisterinpitäjät ja rekisteröijät tunnustavat ja
takaavat verkkotunnuksen siirron pätevyyden uudelle akkreditoidulle rekisterinpitäjälle.
Jos rekisterin ja rekisteröijän nimeämän rekisterinpitäjän välinen sopimus päättyy eikä
rekisterinpitäjä ole siirtänyt verkkotunnussalkkuaan toiselle rekisterinpitäjälle, rekisterin on
ilmoitettava tästä asiasta rekisteröijälle. Rekisteröijän on valittava uusi rekisterinpitäjä ennen
määräajan päättymistä. Määräajan päättyessä verkkotunnus jäädytetään.
10.2 Verkkotunnuksen siirto uudelle rekisteröijälle
Rekisteröintiehtojen kohdan 8 mukaisesti, rekisteröijällä on oikeus siirtää verkkotunnus toiselle
rekisteröijälle alla olevan menetelmän mukaisesti.
Rekisteröijän pyytäessä verkkotunnuksen siirtoa uudelle rekisteröijälle nykyinen rekisterinpitäjä
pyytää rekisteriltä ainutkertaisen valtuutuskoodin (authorisation code) siirtoa varten. Rekisterin
myönnettyä koodin rekisterinpitäjälle, tulee rekisterinpitäjän myöhemmin (i) toimittaa koodi
siirtoa pyytäneelle rekisteröijälle, (ii) siirtoa pyytäneen rekisteröijän toimittaa se edelleen
uudelle rekisteröijälle, (iii) uuden rekisteröijän (nykyiselle tai uudelle rekisterinpitäjälle) ja (iv)
(nykyisen tai uuden) rekisterinpitäjän rekisterille asianmukaisen tapahtuman välityksellä.
Rekisteri suorittaa siirron vastaanotettuaan valtuutuskoodin yllä olevan mukaisesti (iv).
Menettelytapaa noudattamalla asiaan liittyvät rekisterinpitäjät ja rekisteröijät tunnustavat ja
takaavat verkkotunnuksen siirron pätevyyden uudelle rekisteröijälle.
Jos jossain vaiheessa määräaikaa rekisteröijän olemassaolo päättyy, tai rekisteröijä hakee
velkajärjestelyä tai selvitystilaa, keskeyttää liiketoimintansa, tekee konkurssin tai vastaavan,
silloin lailliset perijät tai laillisesti nimitetty pesänselvittäjä saattavat pyytää verkkotunnuksen
siirtoa rekisteröintiehtojen kohdan 7 mukaisesti.
10.3 Tietojen päivittäminen
Jos rekisteröijä toivoo verkkotunnuksen siirtoa uudelle rekisteröijälle sillä ehdolla, ettei
rekisterinpitäjä muutu kyseisessä siirrossa, on rekisterinpitäjällä oikeus (yllä olevassa kohdassa
10.2 esitetyn menetelmän lisäksi) päivittää sen verkkotunnuksen rekisteröijän tiedot uudeksi
rekisteröijäksi. Selvyyden vuoksi mainittakoon, ettei valtuutuskoodia (authorisation code) tarvita
tämän tyyppisessä päivityksessä.
Menettelytapaa noudattamalla asiaan liittyvät rekisterinpitäjä ja rekisteröijät tunnustavat ja
takaavat verkkotunnuksen siirron pätevyyden uudelle rekisteröijälle.
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11 KOHTA.
1.

2.

Jos rekisteri saa rekisteröijältä rekisteröintiehtojen 6 kohdan 2 alakohdan ja rekisteröintiä
koskevien toimintalinjojen 9 kohdan mukaisen perumispyynnön, se jäädyttää kyseisen
verkkotunnuksen välittömästi neljäksikymmeneksi (40) kalenterivuorokaudeksi siitä
päivästä, joka on mainittu perumispyynnössä (i), tai siitä päivästä, jolloin perumispyyntö
on tehty (ii). Jälkimmäistä noudatetaan siinä tapauksessa, että perumispyynnössä mainittu
päivä on ennen perumispyynnön tekopäivää tai jos perumispyynnössä ei mainittu
päiväystä.
Tämän 40 päivän aikana:
(i) Rekisteröijä voi pyytää rekisterinpitäjäänsä aktivoimaan uudelleen jäädytetyn
verkkotunnuksen ja rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisterille kyseisestä
pyynnöstä.
Periaatteessa
verkkotunnuksen
uudelleenaktivointi
ei
muuta
rekisteröintipäivämäärää tai rekisteröintipäivän vuosipäivää, mutta lisää uuden
vuoden nääräaikaan, rekisteröintiehdoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
(ii) Rekisteröijä voi pyytää verkkotunnuksen siirtoa (tämä on hiljainen suostumus
verkkotunnuksen uudelleenaktivointiin).
Lisäksi aiemmin mainitun jäädytysjakson aikana rekisteröijän kuolinpesän pesänselvittäjät
tai sen lailliset perijät (rekisteröijän kuoltua) taikka laillisesti nimitetty selvittäjä
(rekisteröijän jouduttua selvitystilaan) voivat verkkotunnuksen jäädyttämisestä huolimatta
hakea nimen siirtoa rekisterinpitäjän välityksellä toimittamalla tarvittavan asiakirjaaineiston näiden rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen 10 kohdan mukaisesti.
Ellei edellä tarkoitettua uudelleenaktivointia tai siirtoa tapahdu mainitun neljänkymmenen
päivän jakson kuluessa tai ellei rekisteri saa asiaankuuluvia maksuja, sen on annettava
kyseinen verkkotunnus yleisesti rekisteröitäväksi. Verkkotunnuksen alkuperäisestä
rekisteröinnistä (tai sen uusimisesta) perittyjä maksuja ei korvata.
Jos rekisteri jäädyttää verkkotunnuksen rekisterin ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen
päätyttyä, sovelletaan näiden rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen 11 kohdan 1
alakohdan mukaista menettelyä.

12 KOHTA.
1.

2.

3.

VERKKOTUNNUSTEN JÄÄDYTTÄMINEN JA UUDELLEENAKTIVOINTI

VERKKOTUNNUSTEN SULKEMISESSA KÄYTETTÄVÄ MENETTELY

Rekisteri voi sulkea verkkotunnuksen harkintansa mukaan yksinomaan seuraavin
perustein:
(i) Rekisterinpitäjällä on maksamattomia velkoja rekisterille.
(ii) Rekisteröijä ei täyttänyt tai ei enää täytä asetuksen (EY) 733/2002 4 artiklan 2 kohdan
(b) alakohdan ja asetuksen (EU) 2019/517 20 artiklan ja 22 artiklan mukaisia
kelpoisuusperusteita.
(iii) Rekisteröijä rikkoo millään tavalla sääntöjä.
Rekisterin on ennen verkkotunnuksen sulkemista otettava sähköpostitse yhteyttä
rekisteröijään ja/tai rekisterinpitäjään, jonka kautta verkkotunnus on rekisteröity, ja
tarjottava rekisteröijälle ja/tai rekisterinpitäjälle tilaisuus poistaa mahdollisuuksien mukaan
edellä mainitut sulkemisen syyt.
Jos edellä mainittuja syitä ei oikaista viivytyksettä, on rekisterillä oikeus sulkea
verkkotunnus.
Siitä hetkestä lähtien, kun rekisteri on ilmoittanut asiasta rekisteröijälle ja/tai
rekisterinpitäjälle 12 kohdan 2 alakohdan mukaisesti, voi rekisteri jäädyttää kyseisen
verkkotunnuksen (verkkotunnukset). Verkkotunnuksia, jotka on jäädytetty kohdan 12
alakohdan 3 mukaisesti, ei voi siirtää tai uudelleen aktivoida.
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