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DEFINITIONER
I dessa villkor för registrering av domännamn (nedan kallade
Registreringsvillkoren),
Registreringspolicyn,
Registreringsriktlinjerna,
tvistlösningsreglerna, WHOIS-policyn och deras respektive tillägg skall
följande begrepp och uttryck ha den mening som tillskrivs dem nedan:

ADR-förfarande

Innehar den innebörd
tvistlösningsreglerna.

Domännamn

Ett Domännamn som har registrerats direkt under
toppdomänen .eu eller i andra möjliga varianter av
scripts och för vilket en begäran eller ansökan om
registrering har lämnats in till Registreringsenheten.

Tvistlösningsreglerna

Reglerna för ett alternativt tvistlösningsförfarande
(ADR) enligt artikel 22 i de allmänna riktlinjerna.

.eu-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av
toppdomänen .eu, EGT L113, 30 april 2002, s. 1-5
och dess möjliga följande ändringar.

Allmänna
behörighetskrav för
registrering

De villkor som anges i artikel 4.2 b i .euförordningen.

Period för stegvis
registrering

Den fyramånadersperiod som föregår inledningen
av den allmänna registreringen av Domännamn, då
endast innehavare av tidigare rättigheter som har
erkänts eller fastställts genom nationell rätt
och/eller gemenskapsrätt och offentliga organ skall
ha rätt att registrera Domännamn i enlighet med
kapitel IV i de allmänna riktlinjerna och som
tillkännages i enlighet med det, eller någon annan
tidsperiod som avtalas med Registreringsenheten
med liknande målsättning.

De allmänna
riktlinjerna

Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av
den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för
inrättandet och driften av toppdomänen .eu och
allmänna principer för registrering, EUT L 162, 30
april 2004, s. 40-50 och dess följande ändringar.

Registrant

En fysisk person, ett företag eller en organisation
som innehar en Domännamnsregistrering eller som
har lämnat in en begäran eller ansökan om
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registrering av ett Domännamn.
Homoglyf(er)

Ett av två eller flera tecken, eller glyfer, med ett
utseende som antingen är identiskt eller som inte
kan särskiljas vid första ögonkastet. Domännamn
anses vara homoglyfer av varandra om alla tecken
i ett domännamn är homoglyfer av alla tecken i de
andra domännamnen, på respektive teckens
position.

Homoglyf-buntning

En samling av domännamn som är varandras
homoglyfer;

Operativ
homoglyf-buntning

Med
homoglyf-buntning
avses
minst
ett
domännamn som är registrerat, blockerat,
reserverat, tillbakakallat, i karantän, beslagtaget
eller suspenderat.

Ombud

En person eller enhet som genom ett avtal med
Registreringsenheten tillhandahåller registreringstjänster för Domännamn till Registranter.

Onsite-kontakt

Refererar till en privatperson eller juridisk person
som inte står i relation till ombudet som hanterar de
tekniska aspekterna avseende domännamnet
och/eller de tjänster som är länkade till
domännamnet (exempelvis hemsida eller email) å
domäninnehavarens vägnar.

Registreringsriktlinjer

De tekniska riktlinjer som görs tillgängliga på
Registreringsenhetens webbplats.

Registreringspolicy

Det dokument som finns tillgängligt
Registreringsenhetens webbplats.

Registreringsenhet

EURid vzw/asbl, en icke vinstdrivande organisation
som har bildats och existerar enligt lagen i Belgien,
med säte på Park Station, Woluwelaan 150, 1831
Diegem (Belgien).

Förordningar

Avser
.eu-förordningen
riktlinjerna.

Regler

Villkoren,
Registreringspolicyn,
tvistlösningsreglerna,
Registreringsriktlinjerna
och
Förordningarna.
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Registreringsperiod

Den (förnyelsebara) registreringsperioden för ett
domännamn, angiven i antal år, som börjar vid
registreringsdatumet och fortlöper under ett (1) till
tio (10) år.
Domännamn som registrerats den 29 februari
kommer alltid att förnyas den 28 februari.

Registreringsenhetens Den webbplats som finns på http://www.eurid.eu.
webbplats
WHOIS-policyn

Den WHOIS-policy som görs
Registreringsenhetens webbplats.
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SYFTE OCH OMFATTNING
Dessa
villkor
innehåller,
tillsammans
med
Registreringspolicyn,
tvistlösningsreglerna och Förordningarna, Registreringsenhetens, Ombudets
och Registrantens rättigheter och skyldigheter med avseende på en ansökan
eller begäran om registrering av ett Domännamn, själva registreringen och
eventuella förnyelser av den, inklusive alla eventuella frågor i förhållande till
detta Domännamn.

PARAGRAF 1.

KRAV FÖR RÄTT TILL REGISTRERING

Endast fysiska personer, företag eller organisationer som uppfyller de
allmänna behörighetskraven för registrering skall ha rätt att registrera ett
Domännamn.

PARAGRAF 2.

PRINCIPEN OM FÖRST TILL KVARN, TILLGÄNGLIGHET
OCH TEKNISKA KRAV, BLOCKERADE OCH RESERVERADE NAMN
1.

Om inte annat föreskrivs i reglerna skall Registreringsenheten
registrera Domännamn enligt principen för ”först till kvarn", i enlighet
med villkoren i detta dokument.
I detta avseende skall datum och tidpunkt för mottagande av
Registreringsenhetens system av en fullständig och tekniskt riktig
elektronisk begäran eller ansökan om registrering av Domännamn, i
enlighet med Registreringsriktlinjerna, vara den enda referenspunkten.

2.

Endast följande namn kan registreras som Domännamn:
(i)

namn som är tillgängliga. Ett namn är tillgängligt om:
a. det inte redan är registrerat som Domännamn
b. det inte är reserverat, blockerat eller meddelat till
Registreringsenheten som ”ej registreringsbart” i enlighet
med de allmänna riktlinjerna, om inte annat föreskrivs i dessa
c. det inte är en del av en operativ homoglyf-buntning

(ii)

Namn som uppfyller följande tekniska och lexikala krav och:
a. är minst 2 tecken långt innan konverteringen in i en ACEsträng (exklusive toppdomänen i varje tillgängligt script), och
är maximalt 63 tecken långt efter konvertering in i en ACEsträng (exklusive toppdomänen i varje tillgängligt script) och
efter konverteringen av stora bokstäver till små.;
b. endast använder tecken som valts från listan som publicerats
på registreringsenhetens hemsida; giltiga tecken ur de
6/18

Villkor för registrering av domännamn
v.9.0

c.
d.

e.
f.
g.
h.

latinska, grekiska och kyrilliska scripten ( publicerade på
Registreringsenhetens
webbplats
i
UNICODErepresentationen);
de valda tecknen måste matcha toppdomänens script ("script
matching").;
innehåller bokstäver från endast ett script i UNICODErepresentationen, inklusive siffrorna ”0” till ”9” och/eller
bindestreck (”-”)
inte startar eller slutar med ett bindestreck (“-”);
inte innehåller ett bindestreck (“-”) i tredje och fjärde
positionen samtidigt, såtillvida de föregås av tecknena “xn”
inte enbart består av en alfa-2 landskod;
inte innehåller andra tecken än de latinska bokstäverna “A”
till “Z” eller “a” till “z”, siffrorna “0” till “9” eller tankstrecket (“-”)
om de startar med tecknena “xn--”.

Samtliga ovanstående villkor måste vara uppfyllda.

PARAGRAF 3.

REGISTRANTENS SKYLDIGHETER

Under hela Registreringsperioden har Registranten följande skyldigheter:
1.

att se till att dennes kontaktinformation i enlighet med
Registreringspolicyn är korrekt, fullständig och aktuell både i) hos det
Ombud som Registranten har slutit avtal med och ii) hos
Registreringsenheten (via Ombudet). Vidare utfäster och garanterar
Registranten
att
varje
e-postadress
som
meddelas
Registreringsenheten skall vara en fungerande e-postadress.

2.

att använda Domännamnet på ett sådant sätt att det inte medför ett
intrång på tredjemansrättigheter, tillämpliga lagar eller Förordningar,
inklusive diskriminering på grund av ras, språk, kön, religion eller
politisk åsikt

3.

att inte använda Domännamnet i) i ond tro eller ii) i något olagligt syfte.

PARAGRAF 4.

REGISTRANTENS UTFÄSTELSER OCH GARANTIER

Registranten utfäster och garanterar att:
1.

denne uppfyller de Allmänna Behörighetskraven för registrering och att
denna via sitt Ombud skall informera Registreringsenheten när dessa
villkor inte längre är uppfyllda;
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2.

all information som lämnas till Registreringsenheten under
registreringsprocessen för Domännamnet är riktig, fullständig och
korrekt

3.

begäran om registrering av Domännamnet görs i god tro, i lagligt syfte
och inte medför ett intrång i någon tredje parts rättigheter

4.

Domännamnet inte strider mot allmänna riktlinjer eller allmän moral
(t.ex. inte är obscent eller motbjudande) och inte är olagligt

5.

denne under hela Registreringsperioden skall följa dessa villkor och
alla eventuella tillämpliga Regler.

PARAGRAF 5.

AVGIFTER OCH BETALNING

1.

De tillämpliga avgifter Registreringsenheten tar ut av Ombuden för
registrering, förnyelse, förlängning, överföring och reaktivering av
Domännamn finns på Registreringsenhetens webbplats.

2.

Betalningen av alla avgifter som skall betalas, för vilka Registranten är
ensamt ansvarig, måste ske hos Registreringsenheten via ett Ombud.
Registreringsenheten är inte ansvarig för någon underlåtenhet av
Ombudet i detta avseende, även om denna underlåtenhet leder till att
ingen registrering sker eller att det aktuella Domännamnet upphör.

3.

Registreringsenheten skall endast vara skyldig att acceptera en
ansökan eller begäran om en registrering, förnyelse eller flytt av
Domännamn, om Ombudet som har utsetts av Registranten har pengar
på kontot.

PARAGRAF 6.

REGISTRERINGSPERIOD,

FÖRNYELSE

OCH

FÖRLÄNGNING AV DOMÄNNAMNSREGISTRERINGEN

1.

Registreringsperioden för en Domännamnsregistrering skall börja och
upphöra vid ovan nämnda tidpunkter som angetts i fastställandet av
Registreringsperioden.
Om inte annat anges i detta dokument är det underförstått att
Registreringsperioden automatiskt förnyas med ytterligare en
ettårsperiod i enlighet med de bestämmelser som anges i definitionen
av Registreringsperiod.

2.

Registranten skall ha rätt att avsluta Domännamnsregistreringen i
enlighet med avtalet med dennes Ombud. Denna avslutning skall inte
träda i kraft förrän Registreringsenheten tar emot en begäran om
uppsägning som har utfärdats av Ombudet före Registreringsperiodens
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utgång. Om ingen sådan begäran tas emot skall Registreringsenheten
ha rätt att kräva tillämpliga förnyelseavgift(er) för den förnyade
Registreringsperioden i enlighet med det förfarande som anges i
paragraf 9 i Registreringspolicyn.
3.

Registreringsenheten har ingen skyldighet att informera Registranten i
förväg när Registreringsperioden är på väg att upphöra.

4.

Registreringsenheten skall ha rätt att omedelbart dra in eller säga upp
domännamnet när registranten bryter mot reglerna.

PARAGRAF 7.

FLYTT AV ETT DOMÄNNAMN

1. I enlighet med paragraf 8 nedan, har Registranten rätt att flytta
Domännamnet till en ny Registranten och/eller till ett nytt ackrediterat
Ombud i enlighet med förfarandet som anges i paragraf 10 i
Registreringspolicyn när samtliga följande villkor är uppfyllda:
1) när Domännamnet flyttas till en ny Registrant, måste den nya
Registranten bekräfta att han eller hon uppfyller de allmänna
behörighetskraven för registrering, och
2) att Ombudet har pengar på kontot för betalning av tillämpliga avgifter
Genom att följa detta förfarandet kommer de delaktiga Ombuden och
Registranterna bekräfta och garantera kvalitén på flyttet av
Domännamn.
2. Ett Domännamn som är blockerat kan inte flyttas annat än:
genom ett beslut som fattas av
a.
b.

en panel i ett ADR-förfarande; eller
en domstol i en medlemsstat.

3. Under Registreringsperioden kan ett Domännamn flyttas när som helst
till Registrantens juridiska arvingar (efter Registrantens bortgång) eller
köparen av Registrantens tillgångar (om Registranten blir föremål för
ett förfarande som avses i de allmänna riktlinjerna) efter inlämnande av
lämplig dokumentation, förutsatt att de juridiska arvingarna eller
köparen uppfyller kraven för rätt till registrering enligt paragraf 1 i detta
dokument. En sådan flytt skall ske i enlighet med förfarandet som
anges i paragraf 10 i Registreringspolicyn.
4. Ifall Ombudet misslyckas med att tillhandahålla Registranten med en
unik auktoriseringskod i enlighet med förfarandet som anges i paragraf
10 i Registreringspolicyn, kan Registranten begära koden direkt från
Registreringsenheten förutsatt att Registranten kan demonstrera att
han eller hon har vidtagit alla ansträngningar för att erhålla koden från
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Ombudet och att Ombudet inte försett den. I sådana fall kan
Registreringsenheten, efter mottagandet av begäran från Registranten
och efter granskning av informationen, bevilja koden direkt till
Registranten.
5. Under inga omständigheter skall Registreringsenheten vara ansvarig
för behandling av flytt av ett domännamn. Det (nuvarande och / eller
nya) Ombudet och (nuvarande och / eller nya) Registranten skall vara
gemensamt, helt och ensamt ansvarig för att säkerställa att varje
begäran om flytt av ett domännamn på lämpligt sätt dokumenteras och
arkiveras av en behörig person.
6. För att undvika missförstånd i händelse av en överlåtelse i enlighet
med avsnitt 10.3 i Registreringspolicyn, skall Registreringsperioden för
ett domännamn förbli oförändrad.

PARAGRAF 8.
SUSPENDERADE, BLOCKERADE OCH ÅTERKALLADE
DOMÄNNAMN; REGISTRY LOCK
1.

Registreringsenheten skall suspendera Domännamn
(i)

(ii)

i fyrtio (40) dagar om och i den mån som Registreringsenheten
har tagit emot en begäran om uppsägning från Ombudet i
enlighet
med
paragraf
6
i
detta
dokument.
Suspenderingsperioden om 40 dagar skall börja på a) den dag
som anges i begäran om uppsägning eller b) den dag då
begäran om uppsägning gjordes om den dag som nämns i
begäran om uppsägning ligger före denna dag eller om inget
datum nämndes i begäran om uppsägning.
för vilka Registreringsenheten har begärt att Registranten skall
byta ut sitt Ombud i enlighet med paragraf 10 i
Registreringspolicyn.

I ovanstående fall kan Domännamnet inte användas.
Registreringsenheten skall visa suspenderad
Domännamn i sin WHOIS-databas.
2.

status för

dessa

Under den suspenderingsperiod som avses i paragraf 1 (i) ovan kan:
(i)

Registranten begära reaktivering eller flytt av det suspenderade
Domännamnet i enlighet med paragraf 11 i Registreringspolicyn.
Registreringsenheten skall inte reaktivera ett suspenderat
Domännamn som avses i stycke 1 i om inte
Registreringsenheten har tagit emot en begäran av det Ombud
som har utsetts av Registranten och återaktivera Domännamnet,
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(ii)

om Ombudet har pengar på kontot för betalning av tillämpliga
avgifter.
Registrantens juridiska arvingar (vid Registrantens bortgång)
eller den aktuella förvaltaren (om Registranten blir föremål för ett
förfarande som avses i artikel 19.2 i de allmänna riktlinjerna)
begära registrering av det suspenderade Domännamnet för
Registrantens arvingar eller köparen av Registrantens tillgångar,
i
enlighet
med
det
förfarande
som
föreskrivs
i
Registreringspolicyn.

Om Domännamnet, under den suspenderingstid som avses i stycke 1
ovan, inte reaktiveras eller registreras av Registrantens juridiska
arvingar (vid Registrantens bortgång) eller den aktuella förvaltaren (om
Registranten blir föremål för ett förfarande som avses i artikel 1.19 i de
allmänna riktlinjerna), skall Registreringsenheten göra Domännamnet
automatiskt tillgängligt för allmän registrering omedelbart efter 40
dagars suspendering.
3.

Registreringsenheten skall blockera ett Domännamn:
a.

som av en domstol i en medlemsstat anses vara nedsättande,
rasistiskt eller i strid mot allmänna riktlinjer, efter meddelande av
domstolens beslut, i enlighet med artikel 18 i de allmänna
riktlinjerna. Vid meddelande av ett slutgiltigt domstolsbeslut skall
Domännamnet återkallas och blockeras från framtida
registrering så länge det relevanta domstolsbeslutet är giltigt.

b.

om Registreringsenheten får information om att ett ADRförfarande eller ett rättsligt förfarande pågår, tills detta förfarande
har avslutats och det relevanta beslutet har meddelats
Registreringsenheten. I detta fall kan a) Domännamnet inte
flyttas till en ny Registrant ovh/eller till ett nytt ackrediterat
Ombud, och b) Registranten inte ändra sin kontaktinformation
med avseende på det blockerade Domännamnet.

c.

om den har meddelat registranten och/eller ombudet i enlighet
med paragraf 12 i registreringspolicyn.

4.

Registreringsenheten skall återkalla ett Domännamn efter beslut fattat
av en panel i ett ADR-förfarande eller ett domstolsbeslut.

5.

Registreringsenheten kan återkalla registreringen av ett Domännamn
på eget initiativ och utan att överlämna tvisten till någon tvistlösning
utanför domstol, enbart på följande grunder:
(i)

utestående obetalda skulder till Registreringsenheten eller
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(ii)
(iii)

Registrantens uteblivna uppfyllande
behörighetskraven för registrering eller
Registrantens åsidosättande av reglerna

av

de

allmänna

under förutsättning att det förfarande som anges i paragraf 12 i
Registreringspolicyn uppfylls.
6. Ombudet kan, när som helst, begära Registreringsenheten att aktivera
Registry Lock-tjänsten för ett Domännamn. Registry Lock-tjänst är en
tjänst som förses av Registreringsenheten för att skydda
Domännamnet mot oavsiktliga ändringar, flytt eller annulleringar genom
att låsa Domännamnet. Under den tiden när Registry Lock-tjänsten är
aktiv för ett specifikt Domännamn, kan detta Domännamn inte bli
avbokat, uppdaterat eller flyttat varken till en ny Registrant eller till ett
annat Ombud.

PARAGRAF 9.

BEVILJADE RÄTTIGHETER

1.

Vid registrering av ett Domännamn erhåller Registranten en
begränsad, överförbar, förnyelsebar, exklusiv rätt att använda
Domännamnet under Registreringsperioden, om inte annat föreskrivs i
reglerna. Inga andra rättigheter kan krävas av Registranten med
undantag för de rättigheter som anges i detta dokument.

2.

Registranten skall inte ha rätt att utöva någon rätt till återtagande efter
Registreringsenhetens mottagande av en ansökan eller begäran om
registrering av ett Domännamn.

PARAGRAF 10.
1.

All officiell kommunikation mellan
Registranten skall ske via e-post:
(i)
(ii)

2.

KOMMUNIKATION MELLAN REGISTRERINGSENHETEN
OCH REGISTRANTEN
Registreringsenheten

och

om det är till Registreringsenheten: info@eurid.eu
om det är till Registranten: den e-postadress för kontakter som
har meddelats Registreringsenheten via Ombudet och som har
gjorts tillgänglig i WHOIS-databasen.

All kommunikation mellan Registreringsenheten och Registranten skall
ske på ett av de officiella språken i Europeiska unionen.
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PARAGRAF 11.
1.

SEKRETESS OCH SKYDD FÖR UPPGIFTER

Bearbetning av personuppgifter
Genom att registrera ett Domännamn och acceptera villkoren ger
Registranten
och
om
tillämpligt,
Onsite-kontakten,
Registreringsenheten fullmakt att behandla personliga och andra
uppgifter
som
krävs
för
att
driva
Domännamnsystemet
Registreringsenheten får endast använda uppgifterna för att driva
systemet (vilket skall innefatta tilldelning av Domännamnet, överföring
av ett Domännamn till en ny Registrant och överföring av ett
Domännamn eller en portfölj av Domännamn till ett nytt Ombud) och
kan överföra uppgifterna till tredje parter, men endast:
(i)

efter ett otvetydigt medgivande från Registranten

(ii)

om den beordras att göra det av en offentlig myndighet, som
utför sina legitima uppgifter,

(iii)

på begäran av de ADR-enheter som nämns i paragraf 15 i detta
dokument eller
i enlighet med paragraf 11.3.2 i detta dokument.

(iv)

Registranten har rätt att komma åt sina personuppgifter och se till att
de blir ändrade, om de innehåller fel.
För att säkerställa riktigheten av de registreringsuppgifter som krävs
enligt förordningen (förordningarna) och av andra administrativa syften,
kan registerenheten involvera en databehandlare för att hantera
registanternas personliga data som finns tillgänglig i registerenhetens
databas, dock alltid på uppdrag och efter instruktion av
registerenheten.
2.

Information som samlas in för intern användning
Följande personuppgifter kommer att samlas in för intern användning
av Registreringsenheten (om de inte även är tillgängliga genom den
söktjänst för WHOIS som föreskrivs i paragraf 11.3.1):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Registrantens fullständiga namn
kontaktperson
för
tekniska
frågor,
och/eller
Onsitekontaktperson
postadress
e-postadress
telefonnummer
faxnummer (valfritt)
språk för ADR-förfarande, i enlighet med punkt 3 a i
tvistlösningsreglerna.
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3.
3.1.

Söktjänst för WHOIS
Information som publiceras i WHOIS
Genom att gå till Registreringsenhetens webbplats och skriva
Domännamnet i tjänsten för sökning i WHOIS kan information om detta
Domännamn och Ombudet tas fram i enlighet med nedanstående
regler.
(i)

När Registranten är en juridisk person eller annan typ av
organisation
publicerar Registreringsenheten i allmänhet följande information
i sin WHOIS:
a.

namn, adress och telefon- och faxnummer till
Registranten
b. kontaktperson för tekniska frågor, och/eller Onsitekontaktperson
c.
Registrantens e-postadress
d.
språk för ADR-förfarandet, i enlighet med punkt 3 a i
tvistlösningsreglerna
e.
tekniska uppgifter (exempelvis Domännamnets eller
namnservrarnas status)
(ii)

När Registranten är en fysisk person
När registranten eller onsite-kontakten är en privatperson så är
kontaktinformationen som publiceras begränsad till emailadressen om registranten inte önskar annat, och till språket som
föredras vid eventuella ADR-procedurer såsom anges i paragraf
i tvistereglerna. Registranten informerar onsite-kontaktpersonen
om detta.
Fysiska personer som ansöker om ett domännamn kommer att
få uttrycklig information av sina Ombud om möjligheten att
skapa och använda en specifik fungerande e-postadress för
publicering i WHOIS som ett alternativ till användningen av
deras personliga e-postadress.
All annan information som samlas in kommer endast att behållas
för intern användning och inte avslöjas för tredje parter annat än
i enlighet med denna paragraf.

3.2

Avslöjande av personuppgifter
Tredjeman kan ha legitima skäl att begära avslöjande av
personuppgifter om fysiska personer som inte är publicerade i WHOIS,
men bearbetade av Registreringsenheten för dess interna användning i
enlighet med paragraf 1.2 i WHOIS-policyn.
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Tredjeman måste personligen begära att dessa uppgifter avslöjas
genom att lämna in ett ansökningsformulär som finns tillgängligt på
Registreringsenhetens webbplats och:
(i)
uppge och bestyrka de legitima skälen till begäran
(ii)
läsa och samtycka till ett åtagande som innebär att tredjeman
inte får använda den information som görs tillgänglig i något
annat syfte än dem som är motiverade av ovan nämnda legitima
skäl
(iii)
avslöja sitt fullständiga namn och adress (inklusive epostadress,
telefonoch
faxnummer och
företagets
registreringsnummer om den tredje parten är en juridisk person)
Tredjeman som begär åtkomst till uppgifterna skall endast beviljas
åtkomst till de begärda uppgifterna om denne uppfyller alla krav eller
om
Registreringsenheten beordras av en dömande myndighet inom
Europeiska unionen att bevilja sådan åtkomst.

PARAGRAF 12.
1.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Registreringsenheten skall inte hållas ansvarig för någon förlust,
inklusive direkt eller indirekt skadestånd eller skadestånd på grund av
följdskada eller utebliven vinst, varken för inom- eller utomobligatoriskt
skadestånd (inklusive försumlighet) eller skadestånd som uppstår på
annat sätt, vilket är en följd av eller knutet till registrering eller
användning av ett Domännamn eller till användningen av
Registreringsenhetens programvara eller webbplats, även om han eller
hon har fått information om risken för sådan förlust, inklusive men inte
begränsat till följande:
(i)

registrering eller förnyelse av (eller underlåtenhet att registrera
eller förnya) ett Domännamn till förmån för en Registrant eller en
tredje part till följd av ett fel avseende dennes identitet,
(ii)
upphörande av Registreringsenhetens fullmakt att registrera
Domännamn i toppdomänen,
(iii)
rättigheter till ett Domännamn som tredjeman kan göra gällande,
(iv)
tekniska problem eller fel,
(v)
handling eller underlåtenhet av ett Ombud avseende ansökan
eller begäran om registrering, registrering eller förnyelse av ett
Domännamn som kan leda till att detta Domännamn inte
registreras eller upphör,
utom om Registreringsenhetens uppsåtliga fel kan bevisas.
I alla händelser skall Registreringsenhetens skadeståndsansvar vara
begränsat till beloppet för den registreringsavgift som gäller vid den
tidpunkt då tvisten med Registreringsenheten uppstår. Registranten
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2.

medger att inget större eller annat skadestånd kan krävas från
Registreringsenheten.
Registranten skall vara ansvarig för alla kostnader, utgifter eller
skadestånd som Registreringsenheten ådrar sig till följd av
Registrantens brott mot dessa villkor. Vidare skall Registranten hålla
Registreringsenheten skadeslös avseende anspråk som har lämnats in
eller tvister som har inletts av tredjeman, och ersätta
Registreringsenheten för alla kostnader eller utgifter som uppstår eller
skadestånd som kan drabba den till följd av att tredjeman vidtar
åtgärder mot den på grund av att Registrantens ansökan om eller
registrering eller användning av Domännamnet innebär ett
åsidosättande av nämnda tredjemans rättigheter.

3.

I händelse av att en polismyndighet kräver att EURid vidtar åtgärder
mot ett domännamn (inklusive, men inte begränsat till krav på
omdirigering eller upphävande av ett domännamn) kommer EURid att
efterleva sådant krav. EURid kan inte hållas ansvarig för några skador
eller förluster som åsamkats innehavaren av domännamnet eller någon
tredje part till följd av efterlevnaden av sådant krav.

4.

Vid tillämpningen av denna paragraf avses med ordet
”Registreringsenhet” även dess medlemmar, underentreprenörer och
deras respektive styrelseledamöter och anställda.

PARAGRAF 13.

ÄNDRINGAR

1.

Dessa villkor och Registreringspolicyn kan ändras i enlighet med denna
paragraf.

2.

Om Registreringsenheten beslutar att ändra dessa villkor och/eller
Registreringspolicyn kommer den att göra de nya villkoren tillgängliga
för allmänheten genom att anslå dem på Registreringsenhetens
webbplats minst trettio (30) dagar innan de nya villkoren träder i kraft
(och när de har trätt i kraft på den angivna dagen skall dessa nya villkor
bli
villkoren
och/eller
Registreringspolicyn).
Varje
Domännamnsregistrering kommer att hanteras i enlighet med de regler
som gäller på den dag då ansökan eller begäran om en registrering av
Domännamn är fullständig. Potentiella tidigare skyldigheter gällande
registreringar av domännamn som överenskommits före ikraftträdandet
av dessa villkor kommer att hanteras i enlighet med anvisningarna på
Registreringsenhetens webbplats.

3.

Som undantag till bestämmelsen i paragraf 13.2 i detta dokument får
Registreringsenheten bevilja dispens från ovan nämnda minimiperiod
om trettio (30) dagar. Sådana ändringar träder i kraft vid den tidpunkt
då
de
meddelas
på
Registreringsenhetens
webbplats.
Registreringsenheten får endast använda detta specifika förfarande
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under förutsättning att de relevanta ändringarna förefaller motiverade
inom det relevanta nationella eller internationella tekniska
sammanhanget och under förutsättning att de är avsedda att förhindra
Domännamnsregistreringar av spekulativ eller missbrukande karaktär.
4. Registreringsenheten har inte vid något tillfälle skyldighet att
personligen informera Registranter om att dessa villkor och/eller
Registreringspolicyn skall modifieras eller har modifierats, även om
deras
tidigare
avslagna
ansökan
eller
ansökningar
om
Domännamnsregistrering annars skulle tillåtas enligt de modifierade
villkoren och/eller Registreringspolicyn.

PARAGRAF 14.

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Dessa villkor och alla mellanhavanden mellan Registreringsenheten och
Registranten enligt dem styrs av belgisk lag. Varje tvist, meningsskiljaktighet
eller anspråk som kan uppstå mellan Registreringsenheten och Registranten
skall exklusivt hänskjutas till domstolarna i Bryssel (Belgien), utom i de fall
som avses i paragraf 15 i detta dokument.

PARAGRAF 15.

ALTERNATIV TVISTLÖSNING (ADR)

1.

Registranten accepterar att ADR-förfaranden måste genomföras inför
en av de enheter som anges på Registreringsenhetens webbplats.

2.

Registranten måste delta i ADR-förfaranden om en tredje part (en
”klagande”) som uppfyller tvistlösningsreglerna, framställer ett anspråk
hos en ADR-enhet och inleder ett klagomål mot Registranten på
grundval av spekulativ eller oegentlig registrering, i enlighet med
artiklarna 21 och 22.1 a i de allmänna riktlinjerna.
Vidare skall Registranten eller en tredjeman ha rätt att inleda ett ADRförfarande i enlighet med de förfaranden som anges i reglerna om
denne anser att ett beslut som har fattats av Registreringsenheten
strider mot Förordningarna.

3.

Om inte annat avtalas av parterna i ett ADR-förfarande eller på annat
sätt som anges i avtalet mellan Registranten och dennes Ombud skall
språket i ADR-förfarandet vara det aktuella avtalets språk. Varje ADRförfarande som inleds mot Registreringsenheten skall drivas på
engelska.

4.

Alla tvister som omfattas av denna paragraf skall styras av de
tvistlösningsregler som är tillämpliga efter inlämnandet av klagomålet
och den utvalda ADR-enhetens arbetsordning, vilken publiceras på
Registreringsenhetens webbplats.
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5.

De avhjälpanden som är tillgängliga för en klagande under ett
förfarande inför en skiljeman (eller skiljenämnd) som utses av en ADRenhet är strikt begränsade till följande:
(i)

(ii)

upphävande
av
det
omtvistade
beslutet
av
Registreringsenheten, om ADR-förfarandet inleds på grundval
av artikel 22.1 b i de allmänna riktlinjerna och
återkallande eller överföring av Domännamnet om ADRförfarandet inleds på grundval av artikel 22.1 a i de allmänna
riktlinjerna.
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