v.12.0
Domēna Vārdu Reģistrācijas Politika
DEFINĪCIJAS
Termini, kas turpmāk tekstā rakstīti ar lielo burtu, ir definēti Noteikumos un nosacījumos un/vai
ADR noteikumos.

MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA
Reģistrācijas politikā izklāstītas tehniskās un administratīvās procedūras, ko Reģistrs izmanto
attiecībā uz Domēna vārdu reģistrāciju vai Domēna vārdu atcelšanu, nodošanu, apturēšanu,
anulēšanu utt.
Reģistrācijas politikas Noteikumi un Nosacījumi attiecas tikai uz Domēna vārda reģistrācijām,
kas minēti Sabiedriskās kārtības noteikumu 2. panta ceturtajā daļā, t.i., Domēna vārdiem, kas
reģistrēti tieši pie „.eu“ augstākā līmeņa domēna un visi iespējamie .eu varianti citās rakstībās.
Reģistrācijas politika neattiecas uz visiem zemākā līmenī reģistrētiem vārdiem, ko Reģistrs
nepārvalda, jo visus šos līmeņus pārzina tikai Reģistrētājs.

1. SADAĻA.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Reģistrētājam ir jāatbilst sekojošiem atbilstības kritērijiem:
a) Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis neatkarīgi no viņa
dzīvesvietas; vai
b) fiziska persona, kura nav Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas
pilsonis un kura ir kādas dalībvalsts rezidents tai skaitā Islandes, Lihtenšteinas vai
Norvēģijas rezidents; vai:
c) Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē vai Lihtenšteinā izveidots uzņēmums; vai
d) Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē vai Lihtenšteinā izveidota organizācija, neskarot
valsts tiesību aktu piemērošanu.
Reģistrētājam, kurš neatbilst nevienam no augstāk minētajiem atbilstības kritērijiem, nav tiesību
reģistrēt Domēna vārdu.
Ja Reģistrētājs vairs neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, Reģistram ir tiesības jebkurā
brīdī anulēt attiecīgo Domēna vārdu saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.

2. SADAĻA.

VĀRDA IZVĒLE – PIEEJAMĪBA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Pirms Domēna vārda reģistrācijas Reģistrētājam jāpārbauda, vai prasītais Domēna vārds
atbilst pieejamības un tehniskajām prasībām, kas izklāstītas Noteikumu un nosacījumu
2. sadaļas 2. punktā. Šajā sakarā Reģistrētājam jāveic šādi pasākumi:
a) jāpārbauda, vai prasītais Domēna vārds atbilst Noteikumu un nosacījumu 2. sadaļas
2. punkta (ii) apakšpunktā izklāstītajām prasībām;
b) uz tīmekļa tehnoloģijām balstītajā rīkā WHOIS (kas pieejama Reģistra tīmekļa vietnē)
jāpārbauda, vai Domēna vārds ir pieejams; Domēna vārdi, kas ietverti bloķēto vai
rezervēto vārdu sarakstos (kas publicēti Reģistra tīmekļa vietnē) (vēl) nav pieejami
Reģistrācijai.
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3. SADAĻA.

REĢISTRATŪRAS IZVĒLE

Domēna vārdus reģistrēt (un reģistrācijas atjaunot) var tikai Reģistrs ar Reģistratūras
starpniecību, kas darbojas Reģistrētāja vārdā.
Tādējādi, lai reģistrētu Domēna vārdu, Reģistrētājam jāizvēlas Reģistra apstiprināta
Reģistratūra no saraksta, kas pieejams Reģistra tīmekļa vietnē.

4. SADAĻA.

IEPAZĪŠANĀS AR NOTEIKUMIEM

Reģistrējot Domēna vārdu Reģistrētājs noslēdz vienošanos ar Reģistru; vienošanās noteikumi
un nosacījumi ir ietverti Noteikumos. Tādējādi Reģistrētājam ir saistoši tikai šie Noteikumi, kas
var tikt grozīti jebkurā laikā saskaņā ar šajā dokumentā paredzētajām procedūrām.
Pirms Reģistratūra reģistrē Domēna vārdu tās pienākums ir iepazīstināt Reģistrētāju ar
piemērojamiem Noteikumiem.
Noteikumi un nosacījumi un visi citi patlaban piemērojamie Noteikumi ir pieejami Reģistra
tīmekļa vietnē.
Ņemiet vērā, ka Reģistrs ir tiesīgs anulēt Domēna vārdu pēc savas ierosmes, ja Reģistrētājs
pārkāpj Noteikumus.

5. SADAĻA.

PRECĪZAS UN PILNĪGAS KONTAKTINFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Domēna vārda reģistrācija tiek uzskatīta par pilnīgu, ja Reģistrētājs ar Reģistratūras
starpniecību sniedz Reģistram vismaz šādu informāciju:
a) reģistrētāja pilns vārds/nosaukums. Ja nav norādīts uzņēmuma vai organizācijas
nosaukums, personu, kas lūdz Domēna vārda reģistrāciju, uzskata par Reģistrētāju; ja
uzņēmuma vai organizācijas nosaukums ir norādīts, uzņēmumu vai organizāciju
uzskata par Reģistrētāju;
b) reģistrētāja adrese;
c) norāde uz pilsonību Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas
pilsoņiem, kuru dzīvesvieta nav kāda no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Islande,
Lihtenšteina vai Norvēģija;
d) reģistrētāja (vai tā pārstāvja) e-pasta adrese;
e) reģistrētāja (vai pārstāvja) kontakttālrunis;
f) prasītais Domēna vārds;
g) alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) procedūras valoda, kā noteikts ARD noteikumu
3. panta (a) apakšpunktā; šī valoda ir valoda, kurā noslēgts reģistrācijas līgums starp
Reģistrētāju un Reģistratūru saskaņā ar Noteikumiem
Reģistrētāja pienākums ir gādāt, lai iepriekš minētā informācija visā Reģistrācijas termiņā būtu
pilnīga un precīza (sk. šā dokumenta 8. sadaļu par kontaktinformācijas maiņu).
Reģistrs ir tiesīgs anulēt Domēna vārdu, par ko Reģistrētājs sniedzis nepilnīgu vai neprecīzu
informāciju.
Reģistrs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju no Reģistrētāja (gan tieši no Reģistrētāja vai ar
Reģistrētāja Reģistratūras starpniecību).
Reģistrētājam jānodrošina, lai saziņai ar Reģistru vai ADR nodrošinātāju tam būtu
funkcionējoša e-pasta adrese. Ja Reģistram sniegtā adrese nav funkcionējoša e-pasta adrese,
Reģistram ir tiesības anulēt Domēna vārdu saskaņā ar šīs Reģistrācijas Politikas 12. sadaļā
minēto procedūru.
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Informācijai jābūt par Reģistrētāju, nevis par Reģistratūru vai kādas fiziskas, juridiskas
personas, pilnvaroto vai pārstāvi, kas neatbilst atbilstības kritērijiem.

6. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDA REĢISTRĒŠANA

Domēna vārdus reģistrēt Reģistrā var tikai ar Reģistra apstiprinātas Reģistratūras starpniecību.
Domājams, ka Reģistratūra iekasēs maksu par šādu pakalpojumu.
Piereģistrēt .eu Domēna vārdu pa tiešo caur Reģistru nav iespējams.
Ja Reģistrētājs ir iesniedzis Reģistratūrai visu vajadzīgo informāciju un izpildījis visas attiecīgās
saistības, Reģistratūras pienākums ir ievadīt visu šo informāciju tieši Reģistra sistēmā saskaņā
ar Reģistra paredzētajām tehniskajām procedūrām, kas darītas zināmas Reģistratūrai.
Ja prasītais Domēna vārds vēl ir pieejams un informācija ir pilnīga, Domēna vārds tiek
automātiski reģistrēts uz (atjaunojamu) Termiņu, atbilstoši noteikumiem kā izklāstīts
Noteikumos un nosacījumos.
Pareizrakstības kļūdu Domēna vārdā nav iespējams izlabot; kļūdu labot iespējams, tikai
reģistrējot pareizu Domēna vārdu.

7. SADAĻA.

UZ TĪMEKĻA TEHNOLOĢIJĀM BALSTĪTAIS RĪKS WHOIS

Noteikumi paredz, ka Reģistram jānodrošina ar uz tīmekļa tehnoloģijām balstītu rīku WHOIS.
Plašāku informāciju par uz tīmekļa tehnoloģijām balstītajā rīkā WHOIS publicēto mērķi un
informāciju, ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu, personas datu izpaušanu un uz tīmekļa
tehnoloģijām balstītā rīka WHOIS pieejamību personām ar redzes traucējumiem ir izklāstīta
WHOIS politikā, kas pieejama Reģistra tīmekļa vietnē.

8. SADAĻA.

KONTAKTINFORMĀCIJAS MAIŅAS PROCEDŪRA

Ja mainās Reģistrētāja kontaktinformācija, Reģistrētājam jālūdz, lai Reģistratūra(-s) maina šo
informāciju Reģistrā viena (1) mēneša laikā, kopš izdarītas izmaiņas. Šādu pieteikumu nav
iespējams iesniegt tieši Reģistram.

9. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDA ATJAUNOŠANAS, ATCELŠANAS VAI TERMIŅA PAGARINĀŠANAS

PROCEDŪRA

Principā un saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti Noteikumos un nosacījumos, reģistrētā
Domēna vārda Termiņš tiek automātiski atjaunots uz vēl vienu (1) gadu. Reģistrētājam ir
tiesības atcelt Domēna vārda reģistrāciju, iesniedzot pieteikumu tā Reģistratūrai. Reģistratūra
ir vienīgā organizācija, kura var iesniegt atcelšanas pieteikumu Reģistram. Pieteikumu par
atcelšanu nav iespējams iesniegt tieši Reģistram.
Reģistratūru izmantotās Domēna vārdu atjaunošanas, atcelšanas vai Termiņa pagarināšanas
procedūras var būt dažādas. Tādēļ EURid mudina Reģistrētāju uzmanīgi iepazīties ar izvēlētās
Reģistratūras paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Dažos gadījumos Reģistratūra
atceļ vai atjauno Domēna vārdu vai pagarina tā Termiņu, ja tiek izpildīti konkrēti nosacījumi.
Ja Reģistrētājs nav domājis atjaunot Domēna vārdu, beidzoties viena gada Termiņam, ir ļoti
būtiski, lai Reģistrētājs savai Reģistratūrai par to paziņotu savlaicīgi un vienmēr saskaņā ar
vienošanos, kas noslēgta starp Reģistrētāju un Reģistratūru. Ja Domēna vārda reģistrācijas
termiņš pagājis, Reģistrs automātiski izraksta rēķinu Reģistratūrai par jaunu reģistrācijas
Termiņu uz vienu gadu. Šādā gadījumā ir iespējams, ka Reģistratūra iekasē šo atjaunošanas
maksu no Reģistrētāja.
Ikviena Reģistratūra nosaka savus rēķinu izrakstīšanas noteikumus un nosacījumus. Dažas
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Reģistratūras paredz, ka Reģistrētājam jāsamaksā rēķins, pirms beidzies Domēna vārda
reģistrācijas termiņš, lai Reģistratūra zinātu, vai reģistrācija jāatjauno. Ņemiet vērā, ka Reģistrs
neiesaistās nekādos strīdos starp Reģistratūru un tās klientiem.

10. SADAĻA.
1.

REĢISTRATŪRAS MAIŅAS PROCEDŪRA

DOMĒNA VĀRDA NODOŠANA CITAI AKREDITĒTAI REĢISTRATŪRAI
Saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 8. sadaļu, Reģistrētājam ir tiesības nodot
Domēna vārdu citai akreditētai Reģistratūrai, ievērojot turpmāk izklāstīto procedūru.
Lai pēc Reģistrētāja pieprasījuma nodotu Domēna vārdu citai akreditētai Reģistratūrai,
pašreizējā Reģistratūra lūdz Reģistram šādas nodošanas unikālu autorizācijas kodu.
Pēc tam, kad Reģistrs autorizācijas kodu nodod Reģistratūrai, autorizācijas kods tālāk
tiks nodots (i) no Reģistratūras Reģistrētājam, (ii) no Reģistrētāja jaunajai Reģistratūrai
un (iii) no jaunās Reģistratūras Reģistram ievērojot atbilstošu nodošanas procedūru.
Saskaņā ar augstāk minēto (iii), pēc autorizācijas koda saņemšanas Reģistrs izpilda
nodošanu.
Izpildot augstāk minēto nodošanas procedūru, iesaistītās Reģistratūras un Reģistrētāji
atzīst un garantē Domēna vārda nodošanas derīgumu jaunajai Reģistratūrai.
Ja līgums starp Reģistru un Reģistrētāja izvēlēto Reģistratūru tiek izbeigts, un
Reģistrētājs savu Domēna vārdu portfeli nav nodevis citai Reģistratūrai, Reģistrs par
to informē Reģistrētāju. Reģistrētājam jāizvēlas jauna Reģistratūra pirms Termiņa
beigām. Termiņa beigās Domēna vārda reģistrācija tiks apturēta.
2. DOMĒNA VĀRDA NODOŠANA JAUNAM REĢISTRĒTĀJAM
Saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 8. sadaļu, Reģistrētājam ir tiesības nodot
Domēna vārdu citam Reģistrētājam, ievērojot turpmāk izklāstīto procedūru.
Lai pēc Reģistrētāja pieprasījuma nodotu Domēna vārdu jaunam Reģistrētājam,
pašreizējā Reģistratūra lūdz Reģistram šādas nodošanas unikālu autorizācijas kodu.
Pēc tam, kad Reģistrs autorizācijas kodu nodod Reģistratūrai, autorizācijas kods tālāk
tiks nodots (i) no reģistratūras Reģistrētājam, kurš pieprasa nodošanas procedūru (ii)
no Reģistrētāja kurš pieprasa nodošanas procedūra jaunajam Reģistrētājam (iii) no
jaunā Reģistrētāja pašreizējajai vai jaunai Reģistratūrai un (iv) no pašreizējās vai
jaunās Reģistratūras Reģistram, ievērojot atbilstošu nodošanas procedūru.
Saskaņā ar augstāk minēto (iv), pēc autorizācijas koda saņemšanas Reģistrs izpilda
nodošanu.
Izpildot augstāk minēto nodošanas procedūru, iesaistītās Reģistratūras un Reģistrētāji
atzīst un garantē Domēna vārda nodošanas derīgumu jaunajam Reģistrētājam.
Ja Termiņa laikā Reģistrētājs beidz pastāvēt, tiek pakļauts maksātnespējas procesam,
likvidācijai, tirdzniecības pārtraukšanai, bankrotam vai līdzīgiem procesiem, saskaņā
ar Noteikumu un nosacījumu 7.sadaļu, likumīgie mantinieki vai likumīgi ieceltais
administrators var pieprasīt Domēna vārda nodošanu.
3. KONTAKTINFORMĀCIJAS ATJAUNINĀŠANA
Ja Reģistrētājs vēlas nodot Domēna vārdu jaunam Reģistrētājam pie nosacījuma, ka
Reģistratūra netiek mainīta, Reģistratūra ir tiesīga (papildus augstāk izklāstītajai
procedūrai 2. sadaļā) atjaunināt Domēna vārda Reģistrētāja kontaktinformāciju ar
jaunā Reģistrētāja kontaktinformāciju. Lai nerastos neskaidrības, šādai aktualizācijai
nav nepieciešams autorizācijas kods.
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Izpildot augstāk minēto nodošanas procedūru, iesaistītā Reģistratūra un Reģistrētāji
atzīst un garantē Domēna vārda nodošanas derīgumu jaunajam Reģistrētājam.

11. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDU APTURĒŠANA UN ATKAL AKTIVIZĒŠANAS PROCEDŪRA

Ja Reģistrs saņem atcelšanas pieteikumu no Reģistratūras saskaņā ar Noteikumu un
nosacījumu 6. sadaļas 2. punktu un šā dokumenta 9. sadaļu, tas nekavējoties Domēna
vārdu aptur uz četrdesmit (40) kalendārajām dienām kopš (i) atcelšanas pieteikumā
minētās dienas vai (ii) dienas, kurā iesniegts atcelšanas pieteikums, ja atcelšanas
pieteikumā minētais datums ir agrāks par iesniegšanas datumu vai atcelšanas
pieteikumā datums netiek minēts.

1.

40 dienu laikā:
(i)

reģistrētājs var lūgt, lai tā Reģistratūra no jauna aktivizē apturēto Domēna
vārdu un Reģistratūra par šādu pieteikumu informē Reģistru;
Domēna vārda atkārtota aktivizēšana, principā, nemaina tā reģistrācijas
datumu vai reģistrācijas gadadienas datumu, bet ievērojot noteikumus, kas
izklāstīti Noteikumos un nosacījumos, pievieno vēl vienu gadu Termiņam.

(ii)

Reģistrētājs var lūgt Domēna vārda nodošanu (netieši no jauna aktivizējot
Domēna vārdu).

Turklāt iepriekš minētajā apturēšanas periodā Reģistrētāja testamenta izpildītājs vai tā
likumīgie mantinieki (Reģistrētāja nāves gadījumā) vai likumīgi ieceltais administrators
(Reģistrētāja likvidācijas gadījumā) neatkarīgi no Domēna vārda apturēšanas ar
Reģistratūras starpniecību var iesniegt pieteikumu par Domēna vārda nodošanu, kad
tiek iesniegta attiecīgā dokumentācija, kā minēts šajā Reģistrācijas Politikas
11. sadaļā.
Ja noteikto 40 dienu laikā atkal aktivizēšana vai nodošana netiek veikta, vai Reģistrs
nesaņem attiecīgās maksas, tas attiecīgo Domēna vārdu dara pieejamu vispārējai
reģistrācijai. Maksa, kas samaksāta par sākotnējo Domēna vārda reģistrāciju (vai tās
atjaunošanu) netiek atmaksāta.
Ja Reģistrs aptur Domēna vārdu, izbeidzoties līgumam starp Reģistru vai Reģistrētāju,
tiek piemērota šajā Reģistrācijas Politikas 10. sadaļas 1. punktā paredzētā procedūra.

2.

12. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDU ANULĒŠANAS PROCEDŪRA

Reģistrs var anulēt Domēna vārdu pēc saviem ieskatiem tikai ar šādu pamatojumu:
(i)
reģistratūrai ir Reģistram nesamaksāti parādi;
(ii)
reģistrētājs neatbilst vai vairs neatbilst atbilstības kritērijiem, kas paredzēti EK
Regulas 733/2002 4. panta 2. punkta (b) apakšpunktā un EK Regulas
2019/517 20 pantā un saistībā ar 22 pantu;
(iii)
reģistrētājs pārkāpj jebkurus Noteikumus.
Pirms Domēna vārda anulēšanas Reģistrs pa e-pastu sazinās ar Reģistrētāju un/vai
Reģistratūru, ar kuras starpniecību Domēna vārds reģistrēts, dodot Reģistrētājam
un/vai Reģistratūrai iespēju novērst, ja iespējams, iepriekš minētos anulēšanas
iemeslus.

1.

2.

Ja iepriekš minētie anulēšanas iemesli netiek laikus novērsti, Reģistram ir tiesības
anulēt Domēna vārdu.
3.

Pēc tam kad Reģistrs ir informējis Reģistrētāju un/vai Reģistratūru atbilstoši 12.
sadaļas 2. punktam, Reģistrs var apturēt attiecīgo(-s) Domēna vārdu(-s). Domēna
vārdi, kuri tiek apturēti saskaņā ar 12.sadaļas 3 punktu, nevar tikt nodoti vai atkārtoti
aktivizēti.
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