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.eu registreerimispoliitika ja tingimused domeeninime taotluste
puhul, mis on esitatud etapiviisilise registreerimise ajal
„Sunrise-eeskirjad“

lk. 1/28

.eu Sunrise-eeskirjad
v. 1

SISUKORD
SISUKORD

2

MÕISTED

4

EESMÄRK JA REGULEERIMISALA

6

I PEATÜKK

7

Paragrahv 1

ÜLDIST
Nõuded sobivusele

7

Paragrahv 2
Saabumise järjekorras teenindamise põhimõte; tehnilised nõuded, blokeeritud ja
reserveeritud nimed

7

Paragrahv 3

Taotleja kohustused

7

Paragrahv 4

Taotleja esindused ja garantiid

8

II PEATÜKK

TAOTLEMISE KORD

8

Paragrahv 5

Registripidaja ja dokumente käsitleva asutuse valik

8

Paragrahv 6

Kinnitus

9

III PEATÜKK
Paragrahv 7

ANDMEBAAS SUNRISE WHOIS
Andmebaas Sunrise WHOIS

IV PEATÜKK DOKUMENTAALNE TÕEND

9
9

11

Paragrahv 8

Ametlikud nõuded dokumentaalsele tõendile

11

Paragrahv 9

Dokumentaalse tõendi töötlemine

13

V PEATÜKK

VARASEMATE ÕIGUSTE KONTROLLIMINE

14

Paragrahv 10

Kontrollimenetlus

14

Paragrahv 11

Varasemad õigused – üldist

14

Paragrahv 12

Dokumentaalne tõend – üldised sisulised nõuded

15

Paragrahv 13 Registreeritud kaubamärgid
1.
ÜLDIST
2.
Registreeritud kaubamärkide dokumentaalne tõend

16
16
16

Paragrahv 14 Geograafilised näitajad või päritolunimetused
1.
Geograafilised näitajad või päritolunimetused – üldist
2.
Geograafiliste näitajate või päritolunimetuste dokumentaalne tõend

17
17
17

lk. 2/28

.eu Sunrise-eeskirjad
v. 1

Paragrahv 15

Registreerimata kaubamärgid

17

Paragrahv 16 Ärinimed, kaubanimed ja ettevõtte identifikaatorid
1.
Ärinimed – üldist
2.
Kaubanimed – üldist
3.
Ettevõtte identifikaatorid – üldist
4.
Ärinimede dokumentaalne tõend
5.
Kaubanimede ja ettevõtte identifikaatorite dokumentaalne tõend

18
18
18
18
18
18

Paragrahv 17

19

Perekonnanimed

Paragrahv 18 Kaitstud kirjandus- ja kunstiteoste originaalnimetused
1.
Originaalnimetused – üldist
2.
Kaitstud kirjandus- ja kunstiteoste originaalnimetuste dokumentaalne tõend

19
19
20

Paragrahv 19

Täielik nimi, mille kohta varasem õigus kehtib

20

Paragrahv 20

Taotlejaga seotud load, üleminekud ja muutused

21

VI PEATÜKK VARASEMA ÕIGUSE NÕUETE, DOKUMENTAALSE TÕENDI JA
REGISTRI OTSUSTE LÄBIVAATAMINE
21
Paragrahv 21

Läbivaatus kontrolliasutuse poolt

21

Paragrahv 22

Registri otsus

22

Paragrahv 23

Kontrollimenetluse lõpp; pooleliolevad ADR-menetlused

23

VII PEATÜKK MITMESUGUST

23

Paragrahv 24

Täiendused, juhised, jõustatavus

23

Paragrahv 25

Vastutuse piiramine

23

VIII PEATÜKK

ADR-MENETLUSED

24

Paragrahv 26

ADR-menetluste algatamine

24

Paragrahv 27

ADR-menetlused registri otsuste vastu

24

lk. 3/28

.eu Sunrise-eeskirjad
v. 1

MÕISTED

Alljärgnevalt toodud mõisted ja käesolevas dokumendis sisalduvad tingimused
kohalduvad kõikidele taotlustele, mis on esitatud etapiviisilise registreerimise jooksul.
.eu-vaidluste
lahendamise reeglid

tähendavad vaidluste alternatiivse lahendamise
(ADR) menetlust, millele on viidatud üldeeskirjade
artiklis 22;

.eu määrus

tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.
aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 733/2002
tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta, ELT L 113,
30. aprill 2002, 1-5;

Taotlus

tähendab
täielikku,
tehniliselt
korrektset
domeeninime registreerimise avaldust, mis on
edastatud registrile ja mis vastab kõigile (a)
käesoleva Sunrise-eeskirjade paragrahvis 3 toodud
nõuetele ja (b) registreerimisjuhendites toodud
nõuetele;

Taotleja

tähendab
füüsilist
organisatsiooni, kes
registripidaja kaudu;

Kinnitus

tähendab e-kirja, mille register saadab taotlejale (ja
isikule, keda taotleja on taotluses näidanud, kui
selline on olemas) pärast taotluse kättesaamist;

Kaaskiri

tähendab eelvormindatud elektroonilist dokumenti,
mille register teeb taotlejale kättesaadavaks (või
isikule, keda taotleja on taotluses näidanud, kui
selline on olemas) pärast taotluse kättesaamist
registri poolt;

Dokumente käsitlev
asutus

tähendab poolt, kes on määratud taotleja poolt
vastavalt paragrahvi 5 lõikele 2 olema vastutavaks
pooleks dokumentaalse tõendi esitamisel töötlevale
asutusele;

Dokumentaalne tõend

tähendab dokumentatsiooni, mille taotleja esitab
(või mis esitatakse taotleja nimel) töötlevale
asutusele
vastavalt
käesolevatele
Sunriseeeskirjadele;

Domeeninimi

tähendab domeeninime, mis on registreeritud
vahetult tippdomeeni .eu all või mille kohta on
esitatud registreerimisavaldus või taotlus registrile;
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Valitsuse
kontrollpunktid

tähendab isikuid, kes on määratud vastavalt
üldeeskirjade artikli 13 teisele lõigule kinnitama
nimesid, mis sisalduvad üldeeskirjade artikli 10
lõikes 3;

Etapiviisiline
registreerimine

tähendab neljakuulist perioodi, millele on viidatud
üldeeskirjade IV peatükis ja millest on teavitatud
vastavalt üldeeskirjadele; see eelneb üldisele
domeeninimede registreerimisele, mille käigus on
domeeninime registreerimisele õigus vaid
varasema õiguse valdajatel, keda on tunnustatud
või kes on asutatud riikliku ja/või ühenduse õiguse
poolt ja avalikel asutustel;

Varasemad õigused

tähendab varasemaid õigusi, mida kaitsevad
riiklikud
ja/või
ühenduse
õigus
vastavalt
üldeeskirjade artikli 10 lõike 1 teisele lõigule;

Töötlev asutus

tähendab kontrolliasutusi, kes on määratud registri
poolt dokumentaalse tõendi töötlemiseks vastavalt
käesoleva dokumendi paragrahvile 9;

Avalikud asutused

tähendus, mis on omistatud lisaks üldeeskirjade
artikli 10 lõike 1 kolmandas lõigus;

Üldeeskirjad

tähendab Euroopa Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta
määrust (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse
tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise
üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted,
ELT L 162, 30.4.2004, lk 40-50;

Registripidaja

tähendab isikut või asutust, mis lepingu alusel
registriga osutab domeeninime registreerimise
teenuseid taotlejatele;

Registreerimispoliitika tähendab dokumenti „domeeninime .eu
registreerimispoliitika“, mis on saadaval registri
veebilehel;
Register

tähendab mittetulundusorganisatsiooni EURid
vzw/asbl, mis on nõuetekohaselt registreeritud ja
tegutseb vastavalt Belgia seadustele ning mille
registrijärgne asukoht on Park Station, Woluwelaan
150, 1831 Diegem, Belgia;

Määrused

tähendavad .eu-määrust ja üldeeskirju;

Eeskirjad

tähendavad tingimusi, registreerimispoliitikat, .euvaidluste lahendamise eeskirju, Sunrise-eeskirju,
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registreerimisjuhiseid ja määrusi, mida peetakse
registreerimistingimusteks, millele on viidatud
üldeeskirjade artiklis 3;
Sunrise-eeskirjad

tähendab tingimusi, mis sisalduvad käesolevas
dokumendis, kaasa arvatud selle juurde kuuluvates
lisades;

Tingimused

tähendab domeeninime .eu registreerimistingimusi,
mis on saadaval registri veebilehel;

Kontrolliasutus

tähendab poolt, kelle register on määranud
kinnitama varasema õiguse dokumentaalset
tõendit, mida taotlejad nõuavad.

Muud käesolevas dokumendis kasutatud terminid on määratletud tingimustes,
registreerimispoliitikas, .eu-vaidluste lahendamise eeskirjades ja/või määrustes.

EESMÄRK JA REGULEERIMISALA
Sunrise-eeskirjad ning tingimused ja registreerimispoliitika sisaldavad kõikide
tehniliste ja haldusmeetmete üksikasjalikku kirjeldust, mida register peab kasutama,
et tagada kohane, õiglane ja tehniliselt veatu etapiviisilise registreerimise haldamine,
ning sätestavad registreerimistingimused, kaasa arvatud põhilised eeskirjad ja
menetlused, mis kohalduvad:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

taotlejatele, kes esitavad taotluse registripidaja kaudu;
registreerijatele;
mis tahes poolele, kaasa arvatud dokumente käsitlevale asutusele,
esitades dokumentaalse tõendi seoses taotlusega;
töötlevale asutusele dokumentaalse tõendi töötlemise tõttu, millele on
viidatud käesoleva dokumendi paragrahvis 9;
kontrolliasutustele, kui nad kontrollivad dokumentaalset tõendit;
registrile, kui otsustatakse, kas registreerida domeeninimi või mitte;
selle komisjoni liikmetele, mis otsustab registri otsuse peale
domeeninimi registreerida või mitte esitatud kaebuse üle.

Sunrise-eeskirjad kohalduvad kõikidele taotlustele, mis on esitatud etapiviisilise
registreerimise jooksul.
Tingimused ja registreerimispoliitika kohalduvad kõikidele taotlejatele, nagu ka
taotleja ja registri õigustele ja kohustustele seoses nimetatud taotlustega. Juhul kui
käesolevad Sunrise-eeskirjad on vastuolus registreerimispoliitikaga ja/või
tingimustega, on Sunrise-eeskirjad valdavad üle registreerimispoliitika ja tingimuste.
Käesolevate Sunrise-eeskirjade V ja VI peatükk ei kohaldu, kui taotleja on avalik
asutus, mis taotleb nime registreerimist, millele on viidatud üldeeskirjade artikli 10
lõikes 3. Nimetatud nime taotlevad avalikud asutused alluvad erieeskirjadele, mille on
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kehtestanud Euroopa
kontrolliasutus.

Komisjon,

taotleja

I PEATÜKK

ÜLDIST

Paragrahv 1

Nõuded sobivusele

liikmesriiki

ja/või

pädev

valitsuse

Domeeninime registreerimise taotlust on õigustatud esitama vaid sellised füüsilised
isikud, ettevõtted või organisatsioonid, kes vastavad vähemalt ühele .eu-määruse
artikli 4 lõike 2 punktis (b) sätestatud sobivusnõudele.
Paragrahv 2 Saabumise järjekorras teenindamise põhimõte; tehnilised nõuded,
blokeeritud ja reserveeritud nimed
1.

Saabumise järjekorras teenindamise põhimõte etapiviisilise registreerimise
korral, millele on viidatud üldeeskirjade artiklis 2, tähendab, et register
registreerib teatud domeeninime vastavalt esimesele taotlusele, mille register
on seoses selle domeeninimega kätte saanud (kusjuures ainsaks
võrdluspunktiks on registri süsteemis nimetatud taotluse kättesaamise
kuupäev ja kellaaeg), kehtib, kui:
(i)
töötlev asutus saab dokumentaalse tõendi kätte 40 kalendripäeva
jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast registri poolt, ning
(ii)
on olemas varasema õiguse olemasolu kinnitus või õiguse kinnitus
üldeeskirjade artikli 10 lõikes 3 viidatud nimele, mida taotleja nõuab,
vastavalt käesolevas dokumendis sisalduvatele tingimustele.

2.

Register aktsepteerib vaid taotlusi nimedele, mis vastavad paragrahvi 2 lõikes
2 sätestatud nõuetele ja tingimustele. Siiski on võimalik esitada taotlus
domeeninimele, mis on registreeritud, aga mida ei ole veel aktiveeritud, nii
nagu on osundatud käesoleva dokumendi paragrahvi 22 lõikes 2.

Paragrahv 3 Taotleja kohustused
1.

Taotlus on terviklik, kui Taotleja esitab Registrile Registreerija vahendusel
vähemalt järgmise teabe:
(i)

(ii)

taotleja täisnimi; kui ettevõtte või organisatsiooni nime ei ole
täpsustatud, on domeeninime registreerimise taotlejaks eraisikust
taotleja; kui ettevõtte või organisatsiooni nimi on täpsustatud, peetakse
taotlejaks ettevõtet või organisatsiooni;
aadress ja riik ühenduses
i. kus on registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või taotleja
ettevõtte peamine asukoht või
ii. kus taotleja organisatsioon on asutatud või
iii. kus taotleja asub;
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

taotleja e-posti aadress (või tema esindaja);
telefoninumber, mille alusel on võimalik taotlejaga (või tema
esindajaga) ühendust võtta;
domeeninimi, mida taotletakse;
ADR-menetluse keel;
täielik nimi, mille puhul nõutakse varasemat õigust;
varasema õiguse tüüp, mida taotleja taotleb, vastavalt üldeeskirjade
artikli 10 lõike 1 teisele lõigule;
selle riigi nimi, kus on kaitstud varasem õigus, mida nõutakse;
keel, milles sõnastatuna tuleb dokumentaalne tõend esitada
kontrolliasutusele.

Punktides (viii) ja (ix) osutatud teave moodustab seadusandliku aluse riiklikus
või ühenduse õiguses taotletud nime varasema õiguse jaoks.
2.

Taotletav domeeninimi peab sisaldama täielikku nime, mille puhul varasemat
õigust nõutakse, võttes siiski arvesse (i) üldeeskirjade artiklit 11 ning (ii)
käesoleva dokumendi paragrahvi 19.

3.

Registril on õigus vahetada eespool nimetatud teavet kontrolliasutuse
(kontrolliasutustega) (kaasa arvatud nende esindajate ja alltöövõtjatega) ja/või
valitsuse kontrolliasutustega, selleks et kontrollida taotletavaid õigusi.

Paragrahv 4 Taotleja esindused ja garantiid
1.

Lisaks esindustele ja garantiidele, mis sisalduvad tingimuste paragrahvis 4,
esindab ja tagab taotleja, et:
(i)
(ii)
(iii)

2.

on varasema õiguse valdaja, õigusevaldaja või loaomanik (kui vaja);
varasem õigus on taotluse kuupäeval seaduslikult kehtiv õigus, ning
dokumentaalne tõend, mis esitatakse töötlevale asutusele, hõlmab
tõelisi ja ehtsaid koopiaid vastavatest originaaldokumentidest ning
pakub kinnitust varasema õiguse olemasolu kohta, mis on täielik, täpne,
ajakohane ja võltsimata ning koostatud vastavalt Sunrise-eeskirjadele.

Eritingimused, mille on kehtestanud Euroopa Komisjon, taotleja liikmesriik
ja/või pädev valitsuse kontrolliasutus, kohalduvad avalikele asutustele, kes
esitavad taotluse üldeeskirjade artikli 10 lõikes 3 viidatud nimele.

II PEATÜKK

TAOTLEMISE KORD

Paragrahv 5 Registripidaja ja dokumente käsitleva asutuse valik
1.

Domeeninime taotlust on võimalik esitada vaid registrile registripidaja
vahendusel, mis tegutseb taotleja nimel, aga enda arvel.
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Seetõttu peab taotleja taotluse esitamisel valima registri veebilehel
saadaolevast nimekirjast registri poolt akrediteeritud registripidaja.
2.

Taotleja võib määrata dokumente käsitleva asutuse, näidates taotlusel
dokumente käsitleva asutuse e-posti aadressi.

3.

Register, kontrolliasutused ja valitsuse kontrollpunktid ei ole taotleja ja
registripidaja vahelise lepingu pooled või taotleja ja selle dokumente käsitleva
asutuse vahelise kokkuleppe pooled ning seetõttu ei saa tekkida mis tahes
kohustust või vastutust nimetatud lepingute alusel.

Paragrahv 6 Kinnitus
1.

Pärast taotluse kättesaamist saadab register taotlejale ning tema dokumente
käsitlevale asutusele (kui see on olemas) e-posti teel kinnituse, mis sisaldab:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

taotletavat domeeninime;
taotluse kättesaamise kuupäeva ja kellaaega registri poolt;
taotleja taotluse asukohta asjaomase domeeninime järjekorras;
tarviliku dokumentaalse tõendi kättesaamise tähtaega töötleva asutuse
poolt.

Nimetatud kinnitus saadetakse taotleja e-posti aadressile, ja kui on määratud
dokumente käsitlev asutus, siis ka nimetatud dokumente käsitleva asutuse eposti aadressile. Dokumente käsitleva asutuse e-posti aadressi kasutab
register vaid sellel eesmärgil.
2.

Kui ei ole teisiti sätestatud, sisaldab taotlejale saadetud kinnitus (või
dokumente käsitlevale asutusele, kui olemas) lisaks hüperlinki registri poolt
kättesaadavaks tehtud veebilehele, kus on loodud eelvormindatud kaaskiri
(.pdf-vormingus) Euroopa Liidu ametlikus keeles, mille taotleja on valinud
taotluse esitamisel. Kui taotleja on määranud registripidaja oma dokumente
käsitlevaks asutuseks ja registripidaja on töötleva asutuse poolt kirjalikult
volitatud dokumentaalset tõendit elektrooniliselt esitama, ei sisalda kinnitus
kõnealust hüperlinki.

III PEATÜKK

ANDMEBAAS SUNRISE WHOIS

Paragrahv 7 Andmebaas Sunrise WHOIS
1.

Pärast täieliku ja tehniliselt korrektse taotluse kättesaamist teeb register
andmebaasis Sunrise WHOIS kättesaadavaks asjaomase teabe seoses
taotlusega. Andmebaas Sunrise WHOIS võib iga kättesaadud taotluse kohta
sisaldada järgmist teavet:
(i)

taotletav domeeninimi;
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(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)

(xi)
2.

järjekord, mille alusel taotlus registris kätte saadi, ning kuupäev ja
kellaaeg, mil taotlus registris kätte saadi, ning taotleja asukoht
asjaomase domeeninime järjekorras;
taotleja täisnimi;
asjaomane kontaktteave taotleja kohta;
varasema õiguse tüüp, mida taotleja nõuab;
täielik nimi, mille puhul nõutakse varasemat õigust;
riigi nimi, kus on kaitstud varasem õigus, mida nõutakse;
esimene staatuse väli, mis annab teavet selle kohta, kas töötlev asutus
on dokumentaalse tõendi kätte saanud, ning mis sisaldab
dokumentaalse tõendi kättesaamise kuupäeva ja kellaaega (vajadusel);
teine staatuse väli, mis annab teavet selle kohta, kas register on võtnud
vastu otsuse domeeninime registreerimise kohta taotleja nimele, ning
kui otsus on vastu võetud, teavitab nimetatud otsuse tulemusest;
kolmas staatuse väli, mis näitab, kas registrile teadaolevad
kohtumenetlused ja kohtuvälised menetlused seoses domeeninimega
on lahendatud või mitte;
ADR-menetluse jaoks valitud keel.

Paragrahvi 7 lõike 1 punktis (viii) viidatud staatuseväli sisaldab dokumentaalse
tõendi kättesaamise kuupäeva (vajadusel).
Töötleva asutuse poolt kättesaadud dokumentaalse tõendi kinnitust ei tohi
tõlgendada nii, nagu vastaks kättesaadud dokumentaalne tõend käesolevates
Sunrise-eeskirjades sätestatud tingimustele.

3.

Töötleva asutuse kohustuseks on teavitada registrit staatuse muutumisest
mõistliku aja jooksul pärast dokumentaalse tõendi esimese komplekti
kättesaamist töötleva asutuse poolt teatud taotlusega seoses. Töötlev asutus
ei väljasta muid teatisi peale dokumentaalse tõendi kättesaamise ja selle
kättesaamise kuupäeva kohta.
Andmebaas Sunrise WHOIS on vaid võrdluspunktiks, mis tõendab, kas töötlev
asutus on dokumentaalse tõendi kätte saanud.

4.

Seoses staatuseväljaga, millele on viidatud ülal paragrahvi 7 lõike 1 punktis
(ix), võivad antud olla järgmised staatused:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

algatatud;
domeeninimi registreeritud, aga mitte aktiveeritud;
domeeninimi registreeritud ja aktiveeritud;
taotlus tagasi lükatud;
lõppenud (etteantud aja jooksul ei saadud mitte ühtegi dokumentaalset
tõendit või saadi mittevastav dokumentaalne tõend);
lõppenud (kuna valitsuse kontrollpunkt ei esitanud 90 kalendripäeva
jooksul mitte ühtegi otsust registri palvele kinnitada asjaomane
dokumentaalne tõend);
ei arvestata (domeeninime registreerimise ja aktiveerimise tõttu muu
taotleja jaoks).
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Staatus „algatatud“ on tavaline staatus mis tahes taotleja puhul. Kõik
muutused staatuses kuuluvad eranditult registri kohustuste hulka.

IV PEATÜKK

DOKUMENTAALNE TÕEND

Paragrahv 8 Ametlikud nõuded dokumentaalsele tõendile
1.

Veebilehel, mille register on ära näidanud käesoleva dokumendi paragrahvi 6
lõikes 2 viidatud hüperlingina:
(i)
(ii)

2.

Pärast nimetatud teabe kättesaamist teeb register kättesaadavaks
elektroonilise kaaskirja .pdf-vormingus, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:
(i)
(ii)

3.

peab taotleja teavitama registrit oma dokumentaalse tõendi
lehekülgede arvust; ning
on taotlejal võimalik valida keel kui Euroopa Liidu muu ametlik keel kui
registripidaja valitud keel, esitades registrile taotlust kaaskirja jaoks.

töötleva asutuse nimi ja aadress;
järgmist teavet, mis on võetud andmebaasist Sunrise WHOIS:
(a)
taotletav domeeninimi;
(b)
taotleja täisnimi;
(c)
asjaomane kontaktteave taotlejale;
(d)
varasema õiguse tüüp, mida taotleja nõuab;
(e)
riigi nimi, kus on kaitstud varasem õigus, mida nõutakse;
(f)
täielik nimi, mille puhul taotleja nõuab varasemat õigust;
(g)
keel,
milles
dokumentaalne
tõend
tuleb
esitada
kontrolliasutusele;
(h)
registri poolt taotluse kättesaamise kuupäev;
(i)
unikaalne vöötkood.

Taotleja või selle dokumente käsitlev asutus peavad:
a) printima välja kaaskirja, mis on loodud registri
veebilehel;
b) näitama kaaskirjal ära ametliku keele, milles
dokumentaalne
tõend
esitatakse,
kui
dokumentaalne tõend esitatakse Euroopa Liidu
muus ametlikus keeles kui taotlusel valitud keel.
Juhul kui kaaskirjas on valitud muu ametlik keel,
peavad kõik esitatavad dokumentaalsed tõendid
olema kaaskirjas valitud keeles;
c) allkirjastama kaaskirja;
d) andma kaasa asjaomase dokumentaalse tõendi,
millele on viidatud V peatükis; ning
e) allkirjastama nimetatud dokumentaalse tõendi.
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Kui käesolevas dokumendis ei ole selgelt teisiti väljendatud, ei ole kaaskirja
sõnastust lubatud muuta; dokumentaalne tõend, mis esitatakse ilma
kaaskirjata või mis esitatakse muudetud kaaskirjaga või kaaskirjaga, mida ei
ole nõuetekohaselt allkirjastatud, lükatakse tagasi, välja arvatud juhul, kui
dokumentaalse tõendi esitab elektrooniliselt registripidaja (sellisel juhul ei pea
töötlevale asutusele kaaskirja esitama).
4.

Arvesse ei võeta dokumentaalset tõendit, mis on esitatud muus keeles, kui
käesolevad Sunrise-eeskirjad ette näevad. Kui mitte ükski dokumentaalne
tõend ei ole taotleja poolt valitud ametlikus keeles, peab sellega kaasas olema
kinnitatud tõlge keeles, mis on valitud taotluses või mõnel juhul vastavalt
kaaskirjas.

5.

Nõuetekohaselt allkirjastatud kaaskirja ja dokumentaalse tõendi peab koos
saatma kaaskirjas viidatud aadressile. Dokumente, mis on saadetud mis tahes
muule aadressile kui kaaskirjas viidatud aadress, ei võeta arvesse.
Dokumentaalne tõend tuleb saata tavaposti, tähitud või registreeritud kirja teel
või kullerteenuse abil.
Dokumentaalseid tõendeid ei tohi edastada mis tahes muul viisil, kui on
kirjeldatud käesoleva paragrahvi 8 lõikes 5 (nt faksi või e-posti teel), välja
arvatud registripidaja kaudu, kellel on töötleva asutuse kirjalik volitus esitada
töötlevale asutusele dokumentaalseid tõendeid elektroonilisel teel.
Töötlev asutus peab dokumentaalsed tõendid kätte saama neljakümne (40)
kalendripäeva jooksul pärast registri taotluse saamist; vastasel juhul loetakse
taotlus aegunuks.
Dokumentaalseid tõendeid võib vastu võtta ainult töötlev asutus ajavahemikul
8.00-17.00 (Belgia aja järgi) Belgia üldistel tööpäevadel. Kahtluse vältimiseks
olgu öeldud, et laupäevad ja pühapäevad on Belgias puhkepäevad ning neid
ei peeta Belgias üldisteks tööpäevadeks.
Seega – kui üldeeskirjade artikli 14 neljandas lõigus viidatud
neljakümnepäevane periood lõpeb laupäeval, pühapäeval või riigipühal
Belgias, ei peeta dokumentaalseid tõendeid, mis ei saabu viimasel üldisel
tööpäeval Belgias enne sellist laupäeva, pühapäeva või riigipüha,
aegumistähtajaks kohaletoimetatuks.

6.

Kaaskiri, mis on saadetud taotleja poolt või nimel ning sellele lisatud
dokumentaalne tõend peavad vastama järgmistele nõuetele:
(i)

(ii)

iga avaldust peab toetama üks (1) dokumentaalse tõendi komplekt;
ei ole lubatud koondada erinevate taotluste erinevaid
dokumentaalsete tõendite komplekte ühte pakendisse või
ümbrikusse;
paberilehtede suurus peab olema formaat DIN A4 (29,7 cm x 21 cm)
või kirja formaat (27,94 cm x 21,59 cm);
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

dokumendid peavad olema trükitud läbipaistmatule valgele paberile;
leheküljed peavad olema järjestikuselt nummerdatud alates
leheküljest nr 1, mille hulka ei arvata kaaskirja;
trükitud võib olla ainult ühele paberi küljele;
skaneerimise korral peavad dokumendid olema inimlikult loetavad;
dokumentaalset tõendit ei tohi retušeerida või muul moel muuta;
paberilehti ei tohi kokku murda, klammerdada, kleepida või mis tahes
muul viisil üksteise külge kinnitada.

Taotleja on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et käesolevatele nõuetele
vastavus oleks tagatud. Dokumentaalne tõend, mille kolmas pool on taotleja
nimel ja eest töötlevale asutusele saatnud, loetakse taotleja poolt saadetuks.
7.

Töötlev asutus ei ole kohustatud töötlema või käsitlema mis tahes saadud
teavet või dokumente, mis ei vasta kõikidele paragrahvis 8 lõikes 6 sätestatud
tingimustele.
Register ja töötlev asutus ei ole kohustatud taotlejat teavitama selle kohta, kas
dokumentaalne tõend vastab kõikidele käesoleva paragrahvi nõuetele või
mitte.

8.

Teatise või kinnituse mittesaamist töötleva asutuse ja/või registri poolt selle
kohta, et dokumentaalne tõend on kätte saadud, võib tõlgendada kui viidet
sellele, et taotleja poolt (või tema nimel) esitatud teave vastab käesolevas
peatükis sätestatud tingimustele.

Paragrahv 9 Dokumentaalse tõendi töötlemine
1.

Pärast kaaskirja saamist koos töötlevale asutusele esitatud dokumentaalse
tõendiga teeb töötlev asutus järgmist:
(i)
(ii)

paneb ajatempli dokumentaalse tõendi saabumise kuupäevaga;
skannib saabunud teabe ja dokumendid, välja arvatud juhul, kui
töötlev asutus saab dokumentaalse tõendi elektroonilisel kujul
registreerija kaudu, kellel on töötleva asutuse kirjalik volitus esitada
dokumentaalseid tõendeid elektroonilisel teel.

2.

Registril ja töötleval asutusel on õigus oma äranägemisel mitte käsitleda
saadud teavet või dokumente, kui töötlev asutus on juba saanud sama
taotlusega seoses dokumentaalse tõendi; töötlev asutus võib siiski registri
kaudu paluda taotlejal esitada uus dokumentaalse tõendi komplekt, kui
esialgne dokumentaalne tõend on juhuslikult kahjustada saanud või hävinud
viimase edastamise käigus või pärast seda.

3.

Töötlev asutus teavitab registrit iga dokumentaalse tõendi komplekti
saabumiskuupäevast, välja arvatud ülaltoodud paragrahvis 9 lõikes 2 viidatud
viisil saadud komplektid; käesolev teave edastatakse registri ja töötleva
asutuse vahel kokkulepitud viisil.
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4.

Taotleja ei saa dokumentaalset tõendit kontrollida pärast seda, kui töötlev
asutus on selle kätte saanud.
Taotleja tunnistab ja nõustub, et töötleva asutuse poolt saadud
dokumentaalsest tõendist saab töötleva asutuse ainuomand; register ega
töötlev asutus ei tagasta dokumentaalset tõendit taotlejale, registripidajale või
taotleja poolt volitatud mis tahes isikule.

5.

Register ja töötlev asutus avaldavad dokumentaalse tõendi ainult sel määral,
kui see on nõutav mis tahes pädeva kohtu või mis tahes valitsus- või
reguleeriva asutuse poolt või kui selleks esitatakse seaduslik kohustus või
nõue. Lisaks sellele avaldatakse dokumentaalne tõend elektroonilisel kujul
registri poolt või korraldusel antud juhiste järgi, kes on vastustajaks ADRmenetluses registri otsuse peale esitatud kaebuse osas.

V PEATÜKK

VARASEMATE ÕIGUSTE KONTROLLIMINE

Paragrahv 10

Kontrollimenetlus

1.

Registri juhendusel kontrollib kontrolliasutus, kas dokumentaalne tõend
tõendab taotleja poolt taotluses nõutud varasemat õigust.

2.

Kontrolliasutus
kontrollib
dokumentaalse
tõendi
puhul
identsete
domeeninimede olemasolu selles järjekorras, nagu taotlused registrisse
saabuvad, vastavalt menetlusele, mis on sätestatud üldeeskirjade artiklis 14.
Kui domeeninimed ei ole identsed, võib kontrolliasutus tõhususe eesmärgil
oma äranägemisel kindlaks määrata järjekorra, mille alusel dokumentaalseid
tõendeid kontrollitakse, sõltuvalt näiteks
(i)
(ii)

saabunud mitteidentsete domeeninimede taotluste arvust,
keeltest, milles dokumentaalne tõend erinevates taotlustes on
esitatud,
ajast ja ressurssidest, mis reaalselt kulub varasemate õiguste
kontrollimiseks esitatud dokumentaalse tõendi alusel.

(iii)

Kontrolliasutused on registri alltöövõtjad ning on ainuke pool, kellel on volitus
otsustada, kas domeeninimi registreeritakse taotleja nimele või mitte.
Paragrahv 11
1.

Varasemad õigused – üldist

Etapiviisilise registreerimise esimese etapi jooksul on asjakohase varasema
õiguse omanikul ja/või loaomanikul (kui kohaldatav) lubatud taotleda ainult
domeeninimesid, mis vastavad
(i)

registreeritud ühenduse või riiklikele kaubamärkidele või
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(ii)

geograafilistele näitajatele või päritolunimetustele,

esitamata piiranguid nimedele, mida võivad taotleda avalikud asutused
vastavalt üldeeskirjade artikli 10 lõikele 3.
2.

Etapiviisilise registreerimise teise etapi jooksul on asjakohase varasema
õiguse omanikul lubatud taotleda ainult domeeninimesid, mis vastavad
(i)
(ii)

ülaltoodud paragrahvi 11 lõikes 1 loetletud varasemate õiguste
tüüpidele või
teistele varasemate õiguste tüüpidele

.
3.

Taotleja peab olema nõutava varasema õiguse omanik (või loaomanik, kui see
on kohaldatav) kõige hiljem kuupäevast, kui taotlus registrisse saabub, mil
varasem õigus peab olema kehtiv, mis tähendab, et see peab olema täielikult
jõus ja toimima.

Paragrahv 12
1.

Dokumentaalne tõend – üldised sisulised nõuded

Kui käesolevate Sunrise-eeskirjade paragrahvides 13–18 ei ole sätestatud
teisiti, peab taotleja esitama dokumentaalse tõendi, mis sisaldab
(i)

(ii)

pädeva asutuse, juristi1 või erialaesindaja2 poolt allkirjastatud kirjalikku
tunnistust, mis tõendab, et taotleja poolt nõutava varasema õiguse tüüp
on kaitstud asjaomase liikmesriigi õigusaktidega, sealhulgas
a. viidetega
vastavatele
õigusnormidele,
teadustöödele
ja
kohtuotsustele ning
b. selliseks kaitseks nõutavatele tingimustele ja
tõendusmaterjali, et täielik nimetus, mille kohta varasemat õigust
nõutakse, vastab kõikidele tingimustele, mis on sellistes õigusaktides
sätestatud, kaasa arvatud asjakohased teadustööd ja kohtuotsused,
ning nimi on kaitstud vastava nõutud varasema õigusega.

2.

Igal juhul on piisav esitada asjakohase lõpliku kohtuotsuse või vähemalt ühes
liikmesriigis pädeva ametliku alternatiivse vaidluste lahendamise üksuse
vahekohtu otsuse koopia, mille kohaselt on taotlejal kaitse täielikule nimele,
mille puhul nõutakse varasemat õigust.

3.

Kui asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt allub nõutava varasema õiguse
olemasolu teatud tingimustele seoses sellega, et nimi on kuulus, hästi tuntud,

1

Jurist on isik, kellel on kvalifikatsioon praktiseerimiseks ühes liikmesriikidest ning kellel on oma
tegevuskoht ühenduses (vrd 16. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/5/EÜ, ELT EÜ L 77, 14.3.1998,
lk 36).
2
Erialaesindaja on isik, kellel on õigus esindada kliente vastavate riiklike tööstusomandi ametite
Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Euroopa Patendiameti ees.
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avalikult või üldiselt tuntud, sellel on teatud maine, maineväärtus või
kasutusala vms, peab taotleja lisaks esitama
(i)
(ii)

pädeva asutuse, juristi või erialaesindaja poolt allkirjastatud kirjaliku
tunnistuse, millele on lisatud tunnistust toetavad dokumendid või
lõpliku kohtuotsuse või vähemalt ühes liikmesriigis pädeva ametliku
alternatiivse vaidluste lahendamise üksuse vahekohtu otsuse,

mille kohaselt nimi, millele varasemat õigust nõutakse, vastab seaduses
sätestatud tingimustele (sealhulgas vastava liikmesriigi asjakohased
kohtuotsused, teadustööd ja sellised tingimused, mis võivad olla toodud lisas 1
(vajadusel), mis on seotud vastava varasema õiguse tüübiga.
4.

Mis tahes käesolevale peatükile vastav esitatud kirjalik tunnistus peab selgelt
viitama või sisaldama tõendusmaterjali, et allakirjutanu on pädev asutus,
õigusala töötaja või erialaesindaja, nagu on viidatud käesoleva paragrahvi
eelnevates lõigetes.

Paragrahv 13

Registreeritud kaubamärgid

1.

ÜLDIST

(i)

Kui taotleja poolt nõutud varasem õigus on registreeritud kaubamärk, peab
kaubamärk olema registreeritud ühe liikmesriigi kaubamärgiametis, Beneluxi
kaubamärgiametis või siseturu ühtlustamisametis (OHIM), või peab see olema
rahvusvaheliselt registreeritud ja saanud kaitse vähemalt ühes Euroopa Liidu
liikmesriigis.

(ii)

Kaubamärgi avaldust ei käsitleta varasema õigusena.

2.

REGISTREERITUD KAUBAMÄRKIDE DOKUMENTAALNE TÕEND
Kui käesoleva dokumendi lisas 1 ei ole sätestatud teisiti, on registreeritud
kaubamärgi korral piisav esitada:
(i)

(ii)

pädeva kaubamärgiameti poolt väljastatud ametliku dokumendi koopia,
mis tõendab, et kaubamärk on registreeritud (registreerimistunnistus,
pikendamistunnistus,
ametlik
registriandmete
väljavõte,
kaubamärgiameti tunnistus, avaldus registreerimise kohta riigi teatajas
jne) või
väljavõte ametlikust (Interneti) andmebaasist, mida juhib asjakohane
riiklik
kaubamärgiamet,
Beneluxi
kaubamärgiamet,
siseturu
ühtlustamisamet
või
Ülemaailmne
Intellektuaalse
Omandi
Organisatsioon. Kommertsandmebaaside väljavõtteid ei aktsepteerita
isegi juhul, kui nendes sisaldub täpselt sama teave kui ametlikes
väljavõtetes.
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Eespool toodud juhtudel peab dokumentaalne tõend selgelt tõendama, et
taotleja on registreeritud kaubamärgi deklareeritud omanik.
Juhul, kui taotleja on ülaltoodud paragrahvi 13 lõikes 1 viidatud registreeritud
kaubamärgi loaomanik või ülevõtja, kohaldatakse käesoleva dokumendi
paragrahvi 20.
Paragrahv 14
1.

Geograafilised näitajad või päritolunimetused

GEOGRAAFILISED NÄITAJAD VÕI PÄRITOLUNIMETUSED – ÜLDIST
Kui taotleja poolt nõutav varasem õigus on geograafiline näitaja või
päritolunimetus, peab geograafiline näitaja või päritolunimetus olema kaitstud
vähemalt ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.

2.

GEOGRAAFILISTE NÄITAJATE VÕI PÄRITOLUNIMETUSTE DOKUMENTAALNE TÕEND
Kui käesoleva dokumendi lisas 1 ei ole sätestatud teisiti, on geograafilise
näitaja või päritolunimetuse korral piisav esitada:
(i)

(ii)
(iii)

pädeva ametliku asutuse akti, määruse või otsuse koopia, mis
pakub kaitset teatud nimele nagu geograafiline näitaja või
päritolunimetus või
ülaltoodud punktis (i) viidatud akti, määruse või otsuse ametliku
avaldamise koopia või
väljavõte vastavast registrist (kui võimalik).

Selline dokumentaalne tõend peab selgelt näitama, et nimi, mille puhul
varasemat õigust nõutakse, on geograafiline näitaja või päritolunimetus, mille
omanik on taotleja.
Paragrahv 15

Registreerimata kaubamärgid

Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele järgmistel alustel:
(i)
(ii)

tuntud registreerimata kaubamärk, millele on viidatud tööstusomandi
kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6bis (muudetud) või
registreerimata kaubamärk, mis ei kuulu ülaltoodud punkti (i) alla, mis
on kaitstud ühe sellise liikmesriigi seaduse kohaselt, millele on lisas 1
viidatud kui liikmesriigile, mis kaitseb registreerimata kaubamärke,

on piisav tõestada sellise varasema õiguse olemasolu vastavalt käesoleva
dokumendi paragrahvi 12 lõigetele 2 ja 3 ilma kohustuseta esitada
dokumentaalne tõend, millele on viidatud paragrahvi 12 lõikes 1.
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Paragrahv 16
1.

Ärinimed, kaubanimed ja ettevõtte identifikaatorid

ÄRINIMED – ÜLDIST
Ärinimi on ettevõtte ametlik nimetus, st mille all ettevõte on asutatud või
registreeritud. Liikmesriikides, kus puudub ärinimede kaitse, saab ettevõtte
nime siiski kaitsta kaubanimena (nagu viidatud paragrahvi 16 lõikes 2) või
ettevõtte identifikaatorina (nagu viidatud paragrahvi 16 lõikes 3).
Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele ärinime alusel, mis on ühe lisas 1
ärinimesid kaitsva liikmesriigina toodud liikmesriigi seaduse kohaselt kaitstud,
on piisav tõestada sellise varasema õiguse olemasolu vastavalt alltoodud
paragrahvi 16 lõikele 4.

2.

KAUBANIMED – ÜLDIST
Kuna kaubanimed on kaitstud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, on piisav
esitada kontrolliasutusele allpool paragrahvi 16 lõikes 5 viidatud
dokumentaalsed tõendid.

3.

ETTEVÕTTE IDENTIFIKAATORID – ÜLDIST
Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele ettevõtte identifikaatori alusel, mis
on ühe lisas 1 ettevõtte identifikaatorit kaitsva liikmesriigina toodud liikmesriigi
seaduse kohaselt kaitstud, on piisav tõestada sellise varasema õiguse
olemasolu vastavalt alltoodud paragrahvi 16 lõikele 5.

4.

ÄRINIMEDE DOKUMENTAALNE TÕEND
Kui käesoleva dokumendi lisas 1 ei ole sätestatud teisiti, on ärinimede korral
piisav esitada dokumentaalne tõend, millele on viidatud paragrahvi 16 lõikes 1:
(i)
(ii)
(iii)

väljavõte vastavast ettevõttest või äriregistrist;
asutamisdokument või avaldatud teatise koopia asutamise kohta või
ettevõtte nime muutuse kohta ametlikus ajakirjas või riigi teatajas või
allkirjastatud dokument (nt õigusvõimelisus) ametlikust ettevõtte- või
äriregistrist, pädevalt avalikult asutuselt või riiklikult notarilt.

Selline dokumentaalne tõend peab selgelt näitama, et nimi, mille puhul
varasemat õigust nõutakse, on ametlik ärinimi või üks taotleja ametlikest
ärinimedest.

5.

KAUBANIMEDE JA ETTEVÕTTE IDENTIFIKAATORITE DOKUMENTAALNE TÕEND
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Kui käesoleva dokumendi lisas 1 ei ole sätestatud teisiti, on kaubanimede ja
ettevõtte identifikaatorite korral piisav esitada dokumentaalne tõend, millele on
vastavalt viidatud paragrahvi 16 lõigetes 2 ja 3:
(i)

(ii)

kui on kohustuslik ja/või võimalik asjakohast kaubanime või ettevõtte
identifikaatorit registreerida ametlikus registris (kui selline register on
olemas liikmesriigis, kus ettevõte asub):
a. väljavõte sellest ametlikust registrist, milles on märgitud kaubanime
registreerimise kuupäev ja
b. b. tõendid kaubanime või ettevõtte identifikaatori varasema
kasutamise kohta enne avalduse esitamise kuupäeva (muuhulgas
näiteks
tõendid
müügimahtude
kohta,
reklaamvõi
turundusmaterjalide koopiad, arved, millel on märgitud kaubanimi
või ettevõtte identifikaator jne, mis tõendavad nime avalikku
kasutamist asjakohases liikmesriigis);
kui registreerimine ei ole kohustuslik, tuleb esitada käesoleva
dokumendi paragrahvi 12 lõikes 3 viidatud dokumentaalne tõend.

Selline dokumentaalne tõend peab selgelt näitama, et kaubanimi või ettevõtte
identifikaator, mille puhul varasemat õigust nõutakse, on taotleja kaubanimi või
ettevõtte identifikaator.
Paragrahv 17

Perekonnanimed

1.

Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele kaubanime, ettevõtte
identifikaatori või ärinime alusel, milleks on perekonnanimi, tuleb taotluses
valida varasema õiguse tüüp „kaubanimi, ettevõtte identifikaator või
ärinimi“ ning tõestada sellise varasema õiguse olemasolu vastavalt alltoodud
paragrahvi 16 lõigetele 4 ja 5.

2.

Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele oma perekonnanime alusel, mis
on kaitstud selles liikmesriigis, mille kodanik ta on, tuleb taotluses valida
varasema õiguse tüüp „muu“ ning tõestada sellise varasema õiguse olemasolu
vastavalt käesoleva dokumendi paragrahvi 12 lõigetele 1 ja 2.

Paragrahv 18
1.

Kaitstud kirjandus- ja kunstiteoste originaalnimetused

ORIGINAALNIMETUSED – ÜLDIST
Kui taotleja nõuab varasemat õigust nimele kirjandus- või kunstiteose
originaalnimetuse alusel, mis on ühe lisas 1 kirjandus- või kunstiteoste
originaalnimetusi kaitsva liikmesriigina toodud liikmesriigi seaduse kohaselt
kaitstud, on piisav tõestada sellise varasema õiguse olemasolu vastavalt
alltoodud paragrahvi 18 lõikele 2.
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2.

KAITSTUD KIRJANDUS- JA KUNSTITEOSTE ORIGINAALNIMETUSTE DOKUMENTAALNE
TÕEND
Kui käesoleva dokumendi lisas 1 ei ole sätestatud teisiti, on kirjandus- ja
kunstiteoste originaalnimetuste korral piisav esitada dokumentaalne tõend,
millele on viidatud paragrahvi 18 lõikes 1:
(i)

kirjandus- või kunstiteose kaane või pildi koopia, mis sisaldab
asjakohast pealkirja (koos lühikese kirjeldusega (a) tööst või (b) töö
sisust, tööst tehtud fotoga jne), ja
(ii)
pädeva asutuse, juristi või erialaesindaja poolt allkirjastatud kirjalik
tunnistus selle kohta, et taotlejal on taotluse esitamise kuupäeval
kõnealuse pealkirjaga seoses nõutavad õigused, et kõnealune töö on
seaduslikult avalikuks tehtud ning et pealkiri on originaalne,
mille abil selline dokumentaalne tõend peab selgelt tõestama, et taotleja on
kirjandus- või kunstiteose originaalpealkirja omanik.
Paragrahv 19

Täielik nimi, mille kohta varasem õigus kehtib

1.

Vastavalt üldeeskirjade artikli 10 lõikele 2 seisneb domeeninime
registreerimine varasemate õiguste põhjal täieliku nime registreerimises,
millele kehtib varasem õigus, nagu dokumentaalses tõendis kirjas. Taotlejal ei
ole võimalik registreerida domeeninime, mis koosneb selle täieliku nime osast,
mille kohta kehtib varasem õigus.

2.

Dokumentaalne tõend peab selgelt kirjeldama nime, mille puhul varasemat
õigust nõutakse; varasem õigus, mida nõutakse pilt- või segamärkidest (sõnu,
seadmeid, pilte, logosid jne sisaldavad märgid) koosneva nime puhul,
aktsepteeritakse ainult juhul, kui
(i)

märk sisaldab ainult nime või

(ii)

ülekaalus on sõnaline element ning seda on võimalik selgelt eraldada
või eristada seadme-elemendist,

tingimusel et
(a) kõik tärkkujutised (sealhulgas olemasolevad sidekriipsud), mis
märgis sisalduvad, esinevad ka taotletavas domeeninimes samas
järjekorras kui märgis ja
(b) sõna üldmulje on selgesti nähtav ilma mõistliku võimaluseta saada
valesti aru kujutistest, millest märk koosneb, või järjekorrast, milles
need on esitatud.
3.

Kaubanimede puhul ei moodusta viited „TM“, „SM“, „®“ jms osa täielikust
nimest, mille kohta asjakohane varasem õigus kehtib.
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4.

Kaubanimede, ärinimede ja ettevõtte identifikaatorite puhul võib ettevõtte tüübi
(muuhulgas näiteks „SA“, „GmbH“, „Ltd.“, või „LLP“) jätta välja täielikust nimest,
mille kohta varasem õigus kehtib.

5.

Kui taotleja esitab varasema õiguse nõude nimele, mis sisaldab Interneti
tippdomeeni (muuhulgas näiteks .com, .net or .eu), sisaldab täielik nimi, mille
kohta varasem õigus kehtib, selle domeeni järelliidet.

6.

Kui nimed on esitatud muus kirjas kui standardne ladina tähestik, peab taotlus
sisaldama selle nime transliteratsiooni standardses ladina kirjas, millele
varasemat õigust nõutakse. Translitereerima peab vastavalt üldtunnustatud
transliteratsioonistandarditele. Transliteratsiooni kirjas, mida üldiselt Euroopa
Liidu ametlikes keeltes ei kasutata, ei aktsepteerita.

Paragrahv 20

Taotlejaga seotud load, üleminekud ja muutused

20.1

Kui taotleja on saanud loa ülaltoodud paragrahvis 13 lõikes 1 punktis (i)
viidatud registreeritud kaubamärgile, mille suhtes ta nõuab varasemat õigust,
peab ta dokumentaalse tõendiga koos esitama tunnistuse- ja
deklaratsioonivormi, käesoleva dokumendi lisas 2 sisalduva malli, mis on
nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud nii asjakohase registreeritud
kaubamärgi litsentsiandja kui taotleja (litsentsisaaja) poolt. Kui taotleja on alllitsentsiandja, peab sellele lisama teise tunnistuse ja deklaratsiooni, mis on
kõnealuse registreeritud kaubamärgi lõpliku omaniku ja viimase litsentsiandja
poolt nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud.

20.2

Kui taotleja on varasema õiguse omandaja ja esitatud dokumentaalne tõend ei
viita selgelt, et nõutav varasem õigus on taotlejale üle antud, peab ta esitama
tunnistuse- ja deklaratsioonivormi, käesoleva dokumendi lisas 2 sisalduva
malli, mis on nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud nii varasema õiguse
üleandja kui taotleja (ülevõtja) poolt.

20.3

Kui mis tahes muul põhjusel kui käesoleva dokumendi paragrahvi 20 lõigetes
1 ja 2 toodud põhjustel ei viita dokumentaalne tõend selgelt taotleja nimele kui
nõutava varasema õiguse omanikule (nt kui taotleja nimi muutub, toimub
ettevõtete liitumine, varasem õigus allub de-üleminekule jne), peab taotleja
esitama ametlikud dokumendid, mis tõendavad, et see on sama isik või selle
isiku õigusjärglane, kellele on dokumentaalses tõendis viidatud kui varasema
õiguse omanikule.

VI PEATÜKK
VARASEMA ÕIGUSE NÕUETE, DOKUMENTAALSE
TÕENDI JA REGISTRI OTSUSTE LÄBIVAATAMINE
Paragrahv 21
1.

Läbivaatus kontrolliasutuse poolt

Registri juhendamisel peab kontrolliasutus kindlaks määrama:
(i)
kas paragrahvis 8 sätestatud ametlikele nõuetele on vastatud ja
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(ii)

kas varasema õiguse kehtivuse nõue taotleja poolt taotluses nõutavale
nimele on täidetud.

Kontrolliasutus ja register ei ole kohustatud taotlejat teavitama, kui ülaltoodud
nõuetele ei ole vastatud.
2.

Kontrolliasutus kontrollib ainult saabunud ja töötleva asutuse poolt skannitud
dokumentaalse tõendi esimest komplekti (sealhulgas elektroonilisel teel
saabunud dokumentaalset tõendit, kui vaja) esmapilgul usutava ülevaatuse
põhjal ning vastavalt käesolevate Sunrise-eeskirjade sätetele, kas taotlejal on
nimele varasem õigus.

3.

Kontrolliasutus ei ole kohustatud uurima, kuid tal on lubatud oma
äranägemisel uurida taotluse tingimuste, nõutava varasema õiguse ja esitatud
dokumentaalse tõendi asjaolusid.

Paragrahv 22

Registri otsus

1.

Kontrolliasutus teavitab registrit tulemustest vastavalt üldeeskirjade artiklile 14
ning nende poolt kokkulepitud viisil.

2.

Register registreerib domeeninimed saabumise järjekorras teenindamise
põhimõtte alusel, kui ta leiab, et taotleja on tõestanud varasemat õigust
vastavalt käesoleva dokumendi paragrahvile 2.
Neljakümne (40) kalendripäevase perioodi jooksul pärast registri otsust
registreerida kõnealune domeeninimi (millele on viidatud .eu-vaidluste
lahendamise eeskirjades kui „Sunrise’i apellatsiooniperioodile“), võib mis tahes
huvitatud pool algatada ADR-menetluse registri otsuse vastu selle otsuse
mittevastavuse alusel eeskirjadele.
Register aktiveerib domeeninime neljakümne (40) päeva pikkusele perioodile
järgneval päeval vaid tingimusel, et registri otsuse suhtes ei ole neljakümne
(40) päeva pikkuse perioodi jooksul algatatud ühtegi ADR-menetlust.

3.

Ilma et see piiraks sätteid, mis on seotud domeeninimede ülekandmisega või
registreerija muutmisega vastavalt eeskirjades sätestatule, võib
(a)
(b)

domeeninime ülekandmine kolmandale poolele, välja
üleminekud, mis on sätestatud üldeeskirjade artiklis 19, ja
registripidaja muutus

arvatud

toimuda ainult pärast kõnealuse domeeninime aktiveerimist.
4.

Registri otsusel registreerida domeeninimi taotleja nimele ei ole pretsedendina
mingit väärtust üheski kohtumenetluses või kohtuvälises vaidluste
lahendamise menetluses, sealhulgas ADR-menetluses spekulatiivse või
kuritarvitava registreerimise puhul.
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Paragrahv 23

Kontrollimenetluse lõpp; pooleliolevad ADR-menetlused

1.

Kui lõplik otsus mis tahes domeeninime kohta, mille kohta on esitatud taotlus,
pole jõustunud 1. maiks 2007 (või muuks registri poolt veebilehel edastatud
kuupäevaks), võib register kontrolliasutustelt ja valitsuse kontrollpunktidelt
nõuda kõikide nende pooleliolevate domeeninimede kinnitamist, mille kohta
pole jõustunud lõplikku otsust. Sellisel juhul palub register asjakohastel
taotlejatel e-posti teel autoriseerida varasema(te) õigus(t)e kinnitamine
kontrolliasutuse või valitsuse kontrollpunktide poolt.

2.

Kui taotleja ei autoriseeri varasema(te) õigus(t)e kinnitamist, mida nõutakse
ühe kuu jooksul pärast paragrahvi 32 lõikes 1 viidatud palve edastamist eposti teel, on registril õigus taotlus tagasi lükata.

VII PEATÜKK

MITMESUGUST

Paragrahv 24

Täiendused, juhised, jõustatavus

1.

Register võib oma veebilehel anda välja tõlgendusjuhiseid seoses käesolevate
Sunrise-eeskirjade sätetega. Register võib aeg-ajalt käesolevate Sunriseeeskirjade lisasid täiendada ning täiendused jõustuvad hetkel, kui need registri
veebilehel välja kuulutatakse.

2.

Kui teatud osa käesolevatest Sunrise-eeskirjadest kuulutatakse kehtetuks või
mittejõustatavaks mis tahes põhjusel, jääb käesolevate Sunrise-eeskirjade
ülejäänud osa kehtima ja jõustub, nagu ei oleks kehtetut või jõustamatut osa
käesolevas dokumendis olnudki.
Võttes arvesse kõiki teisi eeskirju, asendatakse mis tahes kehtetu või jõustumatu
säte sobiva sättega, mis on käesolevate Sunrise-eeskirjade mõttele ja
eesmärgile õiguslikult lähim.

Paragrahv 25
1.

Vastutuse piiramine

Õiguslikult vastutab register ainult siis, kui tõestatakse registri raske hooletus
või tahtlik üleastumine. Mitte mingil juhul ei peeta registrit vastutavaks ühegi
kaudse või juhusliku kahju või saamata jäänud tulu eest kas lepingulise,
lepinguvälise (sealhulgas hoolimatus) või muul viisil tekkiva kahju eest, mis
tuleneb või on seotud domeeninime registreerimise või selle tarkvara või
veebilehe kasutamisega, isegi kui on teavitatud sellise kaotuse või kahjude
võimalusest, mis muuhulgas sisaldab registri poolt tehtud otsuseid
domeeninime registreerida või mitte registreerida kontrolliasutuste ja valitsuse
kontrollpunktide uurimistulemuste alusel, nagu ka nende otsuste tagajärgede
eest.
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Õiguslikult piirdub registri vastutus kahjude eest 1000 euroga (ühe tuhande
euroga). Taotleja nõustub, et suuremaid ega muid kahjutasusid ei tohi registrilt
nõuda (muuhulgas mis tahes taotleja või kaebuse esitaja poolt maksmisele
kuuluvad või makstud tasud kohtumenetluse või kohtuvälise menetluse
kontekstis, mis on algatatud registri otsuse vastu domeeninime registreerida
või mitte).
2.

Taotleja kaitseb registrit kolmandate poolte poolt esitatavate nõuete ja
vaidluste eest ning kompenseerib registrile kõik tekkinud kulud või kulutused
või kahju, mille eest võivad kolmandad pooled teda vastutavaks pidada ning
võtta tema vastu meetmeid sellel alusel, et taotleja taotlus domeeninime
registreerimiseks või kasutamiseks rikub kolmanda poole õigusi.
Käesolevas paragrahvis viitab mõiste „register“ ka selle liikmetele ja
alltöövõtjatele, sealhulgas töötlev asutus, kontrolliasutused ja valitsuse
kontrollpunktid ning vastavalt kõikide nende direktorid, esindajad ja töötajad.

VIII PEATÜKK

ADR-MENETLUSED

Paragrahv 26

ADR-menetluste algatamine

1.

Sunrise’i apellatsiooniperioodi ehk neljakümne (40) kalendripäevase perioodi
kestel, mis järgneb registri otsusele domeeninimi registreerida või mitte
registreerida, võib taotleja või mis tahes muu huvitatud pool algatada ADRmenetluse (nagu defineeritud .eu-vaidluste lahendamise eeskirjades) registri
vastu seoses selle otsusega.

2.

ADR-menetluse ainuke siht ja eesmärk registri vastu on tõestada, kas registri
vastav otsus on kooskõlas eeskirjadega.
Kui registri vastu algatatakse rohkem kui üks ADR-menetlus seoses sama
otsusega domeeninime registreerida või mitte registreerida, aktiveeritakse
ainult kõige varasema algatamiskuupäevaga ADR-menetlus, nagu
määratletud .eu-vaidluste lahendamise eeskirjades.

3.

Pakkuja võib nõuda registrilt dokumentaalse tõendi avalikustamist.

Paragrahv 27
1.

ADR-menetlused registri otsuste vastu

Kui ADR-menetlus on seotud registri otsusega domeeninimi registreerida ning
pakkuja määratud hindamiskomisjon või selle liige (nagu määratletud .euvaidluste lahendamise eeskirjades) järeldab, et kõnealune küsimus ei ole
eeskirjadega vastuolus, aktiveerib register domeeninime viivitamatult pärast
otsuse edastamist pakkuja poolt.
Kui ADR-menetlus on seotud registri otsusega domeeninimi registreerida ning
pakkuja määratud hindamiskomisjon või selle liige järeldab, et otsus on
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eeskirjadega vastuolus, siis pärast otsuse edastamist pakkuja poolt otsustab
register, kas domeeninimi registreerida või mitte järgmise kõnealuse
domeeninime järjekorras oleva taotleja nimele, vastavalt käesolevates
Sunrise-eeskirjades sätestatud menetlusele.
Kui ADR-menetlus on seotud registri otsusega domeeninime mitte
registreerida ning pakkuja määratud hindamiskomisjon või selle liige järeldab,
et otsus on eeskirjadega vastuolus, siis pärast otsuse edastamist pakkuja
poolt registreerib register domeeninime taotleja nimel ning aktiveerib
domeeninime viivitamatult.
Kui ADR-menetlus on seotud registri otsusega domeeninime mitte
registreerida ning pakkuja määratud hindamiskomisjon või selle liige järeldab,
et see otsus ei ole eeskirjadega vastuolus, lükkavad hindamiskomisjon ja selle
liikmed kaebuse tagasi.
2.

Otsust domeeninimi registreerida või mitte registreerida võib käsitleda ainult
ühes aktiveeritud ADR-menetluses registri vastu. See ei takista kolmandaid
pooli algatamast ADR-menetlust domeeninime spekulatiivse või kuritarvitava
registreerimise alusel pärast Sunrise’i apellatsiooniperioodi või pärast seda,
kui ADR-menetluse tulemuseks registri vastu on domeeninime aktiveerimine
vastavalt .eu-vaidluste lahendamise eeskirjadele.
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Lisa 1
Eeldatav avaldamiskuupäev: hiljemalt 6. oktoober
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Lisa 2
Eeldatav avaldamiskuupäev: hiljemalt 6. oktoober
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Lisa 3
Eeldatav avaldamiskuupäev: hiljemalt 6. oktoober
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