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ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ορισμοί που παρατίθενται στη συνέχεια και οι όροι και προϋποθέσεις που
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν εφαρμόζονται για όλες τις Αιτήσεις που θα
γίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρισης.
Κανόνες Επίλυσης
Διαφορών .eu

Πρόκειται για τους κανόνες της διαδικασίας
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που
αναφέρονται στο Άρθρο 22 των Κανόνων Δημόσιας
Πολιτικής.

Κανονισμός .eu

Πρόκειται για τον Κανονισμό (EC) αριθ. 733/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22 Απριλίου 2002 για την εφαρμογή του Τομέα
Ανωτάτου Επιπέδου .eu, OJ L, 113, 30 Απριλίου
2002, σελ. 15;

Αίτηση

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, τεχνικά ορθή
αίτηση για καταχώριση Ονόματος Χώρου που
υποβάλλεται στο Μητρώο, η οποία συμφωνεί με
όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο (α)
Εδάφιο 3 των παρόντων Κανόνων Sunrise και (β)
στις Κατευθυντήριες Γραμμές Καταχώρισης.

Υποψήφιος

Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή
οργανισμό που συμπληρώνει Αίτηση με το Μητρώο
μέσω ενός Καταχωρητή.

Ειδοποίηση
Επιβεβαίωσης

Πρόκειται για το email που στέλνεται από το
Μητρώο στον Υποψήφιο (και στο πρόσωπο που
ορίζεται από τον Υποψήφιο στην Αίτηση, εάν
υπάρχει) μετά την παραλαβή της Αίτησης.

Συνοδευτική Επιστολή

Πρόκειται για ένα τυποποιημένο ηλεκτρονικό
έγγραφο που διαθέτει το Μητρώο στον Υποψήφιο
(ή στο πρόσωπο που ορίζεται από τον Υποψήφιο
στην Αίτηση, εάν υπάρχει) μετά την παραλαβή της
Αίτησης από το Μητρώο.

Φορέας Χειρισμού
Τεκμηρίων

Πρόκειται για άτομο που ορίζεται από τον
Υποψήφιο σύμφωνα με το Εδάφιο 5 (2), το οποίο
είναι υπεύθυνο για την υποβολή των Αποδεικτικών
Εγγράφων στον Φορέα Επεξεργασίας των
δεδομένων.

Αποδεικτικά Έγγραφα

Πρόκειται για την τεκμηρίωση που πρέπει να
κατατεθεί από τον Υποψήφιο (ή εκ μέρους του)
στον Φορέα Επεξεργασίας, σύμφωνα με τους
παρόντες Κανόνες Sunrise των δεδομένων.
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Όνομα Τομέα

Πρόκειται για το όνομα τομέα που καταχωρείται
άμεσα στον Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου .eu ή για το
οποίο έχει κατατεθεί στο Μητρώο αίτημα
καταχώρησης ή Αίτηση.

Κρατικά
Σημεία Πρόκειται για τις οντότητες που ορίζονται σύμφωνα
Επιβεβαίωσης
με το Άρθρο 13, δεύτερη παράγραφος, των
Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής οι οποίες θα πρέπει
να παρέχουν την απαιτούμενη επιβεβαίωση όσον
αφορά τα ονόματα που αναφέρονται στο Άρθρο
10(3) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.
Περίοδος Σταδιακής
Καταχώρησης

Πρόκειται για μια περίοδο τεσσάρων μηνών, η
οποία αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΙV των Κανόνων
Δημόσιας Πολιτικής και η οποία ανακοινώνεται
σύμφωνα με αυτό, πριν από την έναρξη της γενικής
καταχώρησης Ονομάτων Χώρου, κατά τη διάρκεια
της οποίας μόνο δικαιούχοι Προηγούμενων
δικαιωμάτων αναγνωρισμένων ή εδραιωμένων από
εθνικό ή/ και Κοινοτικό δίκαιο και από Δημόσιους
Οργανισμούς δικαιούνται να καταχωρήσουν
Ονόματα Χώρου.

Προηγούμενα
Δικαιώματα

Πρόκειται για Προηγούμενα δικαιώματα που
προστατεύονται από εθνικό ή / και Κοινοτικό δίκαιο,
όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10(1), δεύτερη
παράγραφος, των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.

Φορέας Επεξεργασίας

Πρόκειται για εξουσιοδοτημένο Φορέα Επικύρωσης
που ορίζεται από το Μητρώο για την επεξεργασία
Αποδεικτικών Εγγράφων όπως περιγράφεται στο
Εδάφιο 9 του παρόντος.

Δημόσιοι Οργανισμοί

Οργανισμοί που περιγράφονται στο Άρθρο 10(1),
Τρίτη παράγραφος των Κανόνων Δημόσιας
Πολιτικής.

Κανόνες Δημόσιας
Πολιτικής

Πρόκειται για τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ)
αριθ. 874/2004 της 28ης Απριλίου 2004 για τη
θέσπιση κανόνων δημοσίου συμφέροντος σχετικά
με την υλοποίηση και τις λειτουργίες του.eu τομέα
ανωτάτου επιπέδου και τις αρχές που διέπουν την
καταχώρηση
OJ L, 162, 30 Απριλίου 2004, σελ. 4050;

Καταχωρητής

Πρόκειται για το πρόσωπο ή την οντότητα που
μέσω συμβολαίου με το Μητρώο, παρέχει
υπηρεσίες καταχώρησης ονόματος στους
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Υποψήφιους.
Πολιτική
Καταχώρησης

Πρόκειται για την Πολιτική Καταχώρησης εγγράφων
Ονόματος Τομέα .eu που είναι διαθέσιμα στον
ιστότοπο του Μητρώου.

Μητρώο

Πρόκειται για τον ΕURid vzw/asbl, έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος έχει συσταθεί
κανονικά ώς νόμιμη εταιρία, διέπεται από το
Βελγικό Δίκαιο και έχει την εταιρική έδρα του στην
ακόλουθη διεύθυνση: Park Station, Woluwelaan
150, 1831 Diegem, Βέλγιο.

Κανονισμοί

Πρόκειται για τον Κανονισμό του .eu και τους
Κανόνες Δημόσιας Πολιτικής.

Κανόνες

Πρόκειται για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, την
Πολιτική Καταχωρήσεων, τους Κανόνες Επίλυσης
Διαφορών, τους Κανόνες Sunrise, τις
Κατευθυντήριες Γραμμές καταχωρήσεων, και τους
Κανονισμούς, οι οποίοι θα αποτελούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις για την καταχώριση που
αναφέρεται στο Άρθρο 3 των Κανόνων Δημόσιας
Πολιτικής.

Κανόνες Sunrise

Πρόκειται για τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιλαμβάνονται στο παρόν,
συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων του
παρόντος.

Όροι και
Προϋποθέσεις

Πρόκειται για τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
Καταχώρησης Ονόματος Τομέα .eu που είναι
διαθέσιμα στον Ιστότοπο του Μητρώου.

Φορέας
Επιβεβαίωσης

Πρόκειται για το άτομο που ορίζεται από το
Μητρώο
για να επικυρώνει τα Αποδεικτικά
Έγγραφα αναφορικά με τα Προηγούμενα
Δικαιώματα που απαιτούν οι Υποψήφιοι.

Άλλοι όροι, με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, που χρησιμοποιούνται στο παρόν
ορίζονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις, στην Πολιτική Καταχωρήσεων,
στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών .eu και / ή στους Κανονισμούς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Οι παρόντες Κανόνες Sunrise, μαζί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις
καθώς και με την Πολιτική Καταχωρήσεων, περιέχουν μια λεπτομερή
περιγραφή όλων των τεχνικών και διαχειριστικών μέτρων που πρέπει να
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χρησιμοποιήσει το Μητρώο για να διασφαλίσει την σωστή, δίκαιη και τεχνικά
ορθή διαχείριση της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρησης και να θέσει τους
όρους καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κανόνων και
διαδικασιών που εφαρμόζονται σε:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Υποψήφιους, οι οποίοι υποβάλουν Αίτηση, μέσω ενός
καταχωρητή.
Καταχωρητές.
Οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένων των Φορέων
Χειρισμού Τεκμηρίων, που υποβάλει Αποδεικτικά Έγγραφα
σχετικά με την Αίτηση.
Στον Φορέα Επεξεργασίας όπως αναφέρεται στο Εδάφιο 9 του
παρόντος.
Στους Φορείς Επικύρωσης όταν εξετάζουν τα Αποδεικτικά
Έγγραφα.
Στο Μητρώο, όταν αποφασίζει την καταχώρηση ή μη ενός
Ονόματος Τομέα.
Μέλη ειδικών επιτροπών που αποφασίζουν, σε περίπτωση
Καταγγελίες αποφάσεων του Μητρώου, την καταχώρηση ή μη
ενός Ονόματος Τομέα.

Οι παρόντες Κανόνες Sunrise εφαρμόζονται σε όλες τις Αιτήσεις που
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρισης.
Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις και η Πολιτική Καταχωρήσεων εφαρμόζονται σε
κάθε μία χωριστά και σε όλες τις Αιτήσεις, όπως και στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του Υποψηφίου και στο Μητρώο σχετικά με τέτοιου είδους
Αιτήσεις. Σε περίπτωση που οι παρόντες Κανόνες Sunrise συγκρούονται,
αντιτίθενται ή δεν είναι συνεπείς με την Πολιτική Καταχωρήσεων και / ή με
τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, οι παρόντες Κανόνες Sunrise υπερισχύουν
της Πολιτικής καταχωρήσεων και των Όρων και Προϋποθέσεων.
Ωστόσο, τα Κεφάλαια V και VI των παρόντων Κανόνων Sunrise δεν
εφαρμόζονται, όταν ο Υποψήφιος είναι Δημόσιος Οργανισμός, ο οποίος
υποβάλλει αίτηση για καταχώρηση ονόματος,, όπως αναφέρεται στο Άρθρο
10(3) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής. Οι Δημόσιοι Οργανισμοί που
υποβάλλουν αίτηση για τέτοια ονόματα μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς
νόμους που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κράτος Μέλος
του Υποψήφιου ή /και τα αρμόδια Κρατικά Σημεία Επικύρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Εδάφιο 1.

ΓΕΝΙΚΑ

Επιλέξιμες Απαιτήσεις

Μόνο,, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί που καλύπτουν
τουλάχιστον μια από τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που ορίζονται στο
Άρθρο 4(2)(β) του Κανονισμού .eu είναι κατάλληλα για να υποβάλουν αίτηση
για καταχώρηση Ονόματος Τομέα.
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Εδάφιο 2. Η αρχή της «Εξυπηρέτης κατά σειρά προτεραιότηταςι»,
Τεχνικές Απαιτήσεις, Δεσμευμένα και Κρατημένα Ονόματα.
1.

Η αρχή της «εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας» που
αναφέρεται στο Εδάφιο 2 των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Σταδιακής Καταχώρισης σημαίνει ότι το Μητρώο
πραγματοποιεί την καταχώριση ενός συγκεκριμένου Ονόματος Τομέα
σε απάντηση της πρώτης Αίτησης, που έχει παραληφθεί από τον
Μητρώο σε αναφορά προς αυτό το Όνομα Τομέα (για το οποίο, η
ημερομηνία και η ώρα παραλαβής μιας τέτοιας Αίτησης από τα
συστήματα του Μητρώου είναι το μόνο σημείο αναφοράς), υπό τους
εξής όρους:
(i)
Η παραλαβή δεδομένων των Αποδεικτικών Εγγράφων από τον
Φορέα Επεξεργασίας να έχει γίνει μέσα σε 40 ημερολογιακές
ημέρες, μετά την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης από το
Μητρώο, και
(ii)
Η επικύρωση της ύπαρξης Προηγούμενου Δικαιώματος ή του
δικαιώματος σε ένα όνομα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10(3)
των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής, την οποία διεκδικεί ο
Υποψήφιος, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν.

2.

Το Μητρώο δέχεται μόνο Αιτήσεις για ονόματα που καλύπτουν τις
απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο Εδάφιο 2(2) των Όρων και
Προϋποθέσεων. Ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μια Αίτηση για
Όνομα Τομέα που έχει ήδη καταχωρηθεί άλλα που δεν έχει ακόμα
ενεργοποιηθεί, όπως ορίζεται στο Εδάφιο 2(2) του παρόντος.

Εδάφιο 3.
1.

Υποχρεώσεις του Υποψήφιου

Μια Αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν ο Υποψήφιος παρέχει
στο Μητρώο, μέσω ενός Καταχωρητή, τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
(i)

(ii)

Το πλήρες όνομα του Υποψηφίου. Όταν δεν δηλώνεται κανένα
όνομα εταιρίας ή οργανισμού, θεωρείται ότι Υποψήφιο είναι το
άτομο που ζητάει την καταχώριση του Ονόματος Τομέα. Εάν
δηλώνεται το όνομα της εταιρίας ή του οργανισμού, τότε
Υποψήφιος θεωρείται η εταιρία ή ο οργανισμός.
Διεύθυνση και χώρα εντός της Κοινότητας
i. Όπου βρίσκεται η εταιρική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή το
κύριο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας της
επιχείρησης του Υποψήφιου ή
ii. Όπου έχει ιδρυθεί ο οργανισμός του Υποψηφίου ή
iii. Όπου διαμένει ο Υποψήφιος.
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(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
(x)

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Υποψηφίου (ή του
αντιπροσώπου του).
Ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίον μπορεί κανείς να
επικοινωνήσει με τον Υποψήφιο (ή με τον αντιπρόσωπό του).
Το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
Η γλώσσα διεξαγωγής των Διαδικασιών ΕΕΔ.
Το πλήρες όνομα για το οποίο απαιτείται ένα Προηγούμενο
Δικαίωμα.
Το είδος του Προηγούμενου Δικαιώματος που απαιτείται από
τον Υποψήφιο, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10(1), δεύτερη
παράγραφος, των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.
Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα
προστατεύεται.
Η γλώσσα στην οποία διατυπώνονται τα Αποδεικτικά Έγγραφα
που θα υποβληθούν στον Φορέα Επιβεβαίωσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία (viii) και (x) ανωτέρω
θεωρείται ότι αποτελούν τη νομική βάση στο εθνικό ή το Κοινοτικό
δίκαιο για το Προηγούμενο Δικαίωμα του ονόματος που απαιτείται.
2.

Το Όνομα Τομέα για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση πρέπει να
αποτελείται από το πλήρες όνομα, για το οποίο απαιτείται ένα
Προηγούμενο Δικαίωμα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη (i) το Άρθρο 11
των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής, και (ii) το Εδάφιο 19 του παρόντος.

3.

Το Μητρώο δικαιούται να ανταλλάσσει τις ανωτέρω πληροφορίες με
τους Φορείς Επικύρωσης (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων
και των υπεργολάβων τους) και / ή με τα Κρατικά Σημεία Επικύρωσης
προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιβεβαίωση των δικαιωμάτων
που απαιτούνται.

Εδάφιο 4.
1.

Έγγραφες Δηλώσεις και Εγγυήσεις του Υποψηφίου

Εκτός από τις έγγραφες δηλώσεις και τις εγγυήσεις που
περιλαμβάνονται στο Εδάφιο 4 των Όρων και των Προϋποθέσεων, ο
Υποψήφιος δηλώνει εγγράφως και εγγυάται ότι:
(i)
(ii)
(iii)

Είναι ο κύριος, ο κάτοχος δικαιώματος ή ο κάτοχος αδείας (όπου
χρειάζεται) του Προηγούμενου Δικαιώματος που επικαλείταιι.
Το Προηγούμενο δικαίωμα που απαιτείται είναι, κατά την
ημερομηνία της Αίτησης, ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα και
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα που θα κατατεθούν στον Φορέα
Επεξεργασίας θα αποτελούν πραγματικά και γνήσια αντίγραφα
των σχετικών πρωτότυπων εγγράφων και θα παρέχουν
αποδείξεις για την ύπαρξη του Προηγούμενο Δικαιώματος που
απαιτείται, θα είναι πλήρη, ορθά, ενημερωμένα και όχι ψευδή,
και θα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες Sunrise.
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2.

Ειδικές προϋποθέσεις, επιβεβλημένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Κράτος Μέλος του Υποψήφιου και /ή το αρμόδιο Κρατικό Σημείο
Επιβεβαίωσης, μπορεί να εφαρμοστούν στους Δημόσιους
Οργανισμούς που θα υποβάλουν Αίτηση για όνομα που αναφέρεται
στο Άρθρο 10(3) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Εδάφιο 5.
1.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επιλογή Καταχωρητή και Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων.

Οι Αιτήσεις για τα Ονόματα Χώρου μπορούν να γίνουν από το Μητρώο
μέσω ενός Καταχωρητή, ο οποίος δρα εκ μέρους του Υποψηφίου αλλά
για δικό του λογαριασμό .
Επομένως, προκειμένου να υποβάλει μια Αίτηση, ο Υποψήφιος πρέπει
να επιλέξει έναν εγκεκριμένο Καταχωρητή από τη διαθέσιμη στον
Ιστότοπο του Μητρώου λίστα.

2.

Δηλώνοντας στην Αίτηση την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του
Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων.ο Υποψήφιος μπορεί να ορίσει έναν
Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων δηλώνοντας

3.

Το Μητρώο, οι Φορείς Επικύρωσης και τα Κρατικά Σημεία Επικύρωσης
δεν συμμετέχουν στην συμφωνία μεταξύ του Υποψηφίου και του
Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων του, επομένως, δεν μπορούν να έχουν
καμία υποχρέωση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για αυτές τις
συμφωνίες.

Εδάφιο 6.
1.

Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης

Μετά από την παραλαβή μιας Αίτησης, το Μητρώο στέλνει Ειδοποίηση
Επιβεβαίωσης μέσω email στον Υποψήφιο όπως και στον Φορέα
Χειρισμού Τεκμηρίων του (εάν υπάρχει), το οποίο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
Την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής της Αίτησης από το
Μητρώο.
Την θέση της Αίτησης του Υποψηφίου στην σειρά για το εν λόγω
Όνομα Τομέα.
Την ημερομηνία λήξης για την προθεσμία παραλαβής των
απαιτούμενων Αποδεικτικών Εγγράφων από τον Φορέα
Επεξεργασίας.

Αυτή η Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης στέλνεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (email) του Υποψηφίου και, εάν έχει οριστεί Φορέας
Χειρισμού Τεκμηρίων, στέλνεται επίσης και στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση του Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων. Η ηλεκτρονική διεύθυνση
(email) του Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων θα χρησιμοποιηθεί από τον
Μητρώο μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό.
2.

Εκτός και αν δηλωθεί κάτι διαφορετικό στο παρόν, η Ειδοποίηση
Επιβεβαίωσης που στέλνεται στον Υποψήφιο (ή στον Φορέα Χειρισμού
Τεκμηρίων, εάν υπάρχει) περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο
υπερκειμένου σε ιστοσελίδα που θα διατεθεί από το Μητρώο, όπου
δημιουργείται μια τυποποιημένη Συνοδευτική Επιστολή (σε μορφότυπο
.pdf), στην επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγεται
από τον Υποψήφιο, όταν υποβάλει την Αίτησή του. Εάν ο Υποψήφιος
έχει ορίσει ως Φορέα Χειρισμού Τεκμηρίων του τον Καταχωρητή του,
και αυτός ο Καταχωρητής έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τον Φορέα
Επεξεργασίας να υποβάλει Αποδεικτικά Έγγραφα με ηλεκτρονικό
τρόπο, η Ειδοποίηση Επιβεβαίωσης δεν περιλαμβάνει τέτοιον
σύνδεσμο υπερκειμένου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Εδάφιο 7.
1.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ WHOIS SUNRISE

Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise

Μετά από την παραλαβή μιας ολοκληρωμένης και τεχνικώς ορθής
Αίτησης, το Μητρώο διαθέτει στην Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise
σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την Αίτηση. Η Βάση Δεδομένων
WHOIS Sunrise μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες
για κάθε μία από τις Αιτήσεις που λαμβάνονται:
(i)
(ii)

Το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
Την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής της Αίτησης από το
Μητρώο και τη θέση της Αίτησης του Υποψηφίου στην σειρά για
το εν λόγω Όνομα Τομέα.
(iv)
Τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας για τον Υποψήφιο.
(v)
Τον τύπο Προηγούμενου Δικαιώματος που απαιτείται από τον
Υποψήφιο.
(vi)
Το πλήρες όνομα για το οποίο απαιτείται ένα Προηγούμενο
Δικαίωμα.
(vii) Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα
προστατεύεται.
(viii) Ένα πρώτο πεδίο κατάστασης που θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά με το εάν έχουν παραληφθεί Αποδεικτικά Έγγραφα ή όχι
από τον Φορέα Επεξεργασίας και την ημερομηνία παραλαβής
των Αποδεικτικών Εγγράφων (όπου εφαρμόζεται).
(ix)
Ένα δεύτερο πεδίο κατάστασης που θα παρέχει πληροφορίες
σχετικά με το εάν το Μητρώο έχει λάβει ή όχι την απόφαση να
καταχωρήσει το Όνομα Τομέα στο όνομα του Υποψηφίου και
εάν η απόφαση έχει ληφθεί, θα παρέχει πληροφορίες για το
αποτέλεσμα της.
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(x)

(xi)
2.

Ένα τρίτο πεδίο κατάστασης που θα δηλώνει εάν, εν γνώσει του
Μητρώου, εκκρεμούν ή όχι δικαστικές ή μη διαδικασίες, όσον
αφορά το Όνομα Τομέα.
Τη γλώσσα που έχει επιλεχθεί για τις Διαδικασίες ΕΕΔ.

Στο πεδίο κατάστασης που αναφέρεται στο Εδάφιο 7(1)(viii) ανωτέρω,
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής των Αποδεικτικών Εγγράφων
(εάν υπάρχει).
Το γεγονός ότι ο Φορέας Επεξεργασίας έχει παραλάβει τα Αποδεικτικά
Έγγραφα δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι τα Αποδεικτικά Έγγραφα,
που παρελήφθησαν, ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις, που
ορίζονται στους παρόντες Κανόνες Sunrise.

3.

Είναι υποχρέωση του Φορέα Επεξεργασίας να πληροφορήσει το
Μητρώο για την αλλαγή της κατάστασης μέσα σε ένα λογικό χρονικό
πλαίσιο μετά από την παραλαβή από τον Φορέα Επεξεργασίας της
πρώτης σειράς Αποδεικτικών Εγγράφων που σχετίζονται με μια
συγκεκριμένη Αίτηση. Καμία άλλη ανακοίνωση δεν γίνεται από τον
Φορέα Επεξεργασίας, όσον αφορά την παραλαβή ή μη των
Αποδεικτικών εγγράφων και την ημερομηνία παραλαβής τους.
Η Βάση Δεδομένων WHOIS Sunrise είναι το μόνο σημείο αναφοράς για
την επιβεβαίωση της παραλαβής ή μη των Αποδεικτικών Εγγράφων
από τον Φορέα Επεξεργασίας.

4.

Όσον αφορά το πεδίο κατάστασης που αναφέρεται στο Εδάφιο 7(1)(ix)
ανωτέρω, μπορούν να δοθούν οι ακόλουθες καταστάσεις:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

Έχει ξεκινήσει.
Όνομα Τομέα καταχωρημένο, ωστόσο μη ενεργοποιημένο.
Όνομα Τομέα καταχωρημένο και ενεργοποιημένο.
Η Αίτηση απορρίφθηκε.
Εκπρόθεσμο (δεν παρελήφθησαν εμπρόθεσμα Αποδεικτικά
Έγγραφα ή τα Αποδεικτικά Έγγραφα που παρελήφθησαν δεν
καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις).
Εκπρόθεσμο (λόγω του ότι δεν έχει βγει απόφαση από το
κρατικό σημείο Επιβεβαίωσης μέσα σε 90 ημέρες από την
αίτηση του Μητρώου για επιβεβαίωση των σχετικών
Αποδεικτικών Εγγράφων).
Δεν υπολογίζεται (λόγω της καταχώρισης και της ενεργοποίησης
του Ονόματος Χώρου από άλλον Υποψήφιο).

Η κατάσταση «έχει ξεκινήσει» είναι μια προεπιλεγμένη κατάσταση για
κάθε Αίτηση. Κάθε αλλαγή είναι αποκλειστική ευθύνη του Μητρώου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Εδάφιο 8.
1.

(ii)

Απαιτείται να ενημερώσει το Μητρώο για τον αριθμό των
σελίδων των Αποδεικτικών του Εγγράφων και
Για την Συνοδευτική Επιστολή μπορεί να επιλέξει μια από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από εκείνη
που έχει επιλέξει ο Καταχωρητής κατά την υποβολή της Αίτησης
στο Μητρώο.

Με την παραλαβή αυτών των πληροφοριών, το μητρώο διαθέτει μία
Συνοδευτική Επιστολή σε ηλεκτρονική μορφή σε μορφότυπο .pdf, η
οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
(i)
(ii)

3.

Επίσημες απαιτήσεις για Αποδεικτικά Έγγραφα

Στην ιστοσελίδα που ορίζεται από το Μητρώο στο σύνδεσμο
υπερκειμένου που αναφέρεται στο Εδάφιο 6(2) του παρόντος, ο
Υποψήφιος
(i)

2.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το όνομα και την διεύθυνση του Φορέα Επεξεργασίας.
Τις ακόλουθες πληροφορίες που αντλούνται από τη Βάση
Δεδομένων WHOIS Sunrise:
(α)
Το Όνομα Τομέα για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
(β)
Το πλήρες όνομα του Υποψηφίου.
(γ)
Τις σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας για τον
Υποψήφιο.
(δ)
Τον τύπο Προηγούμενο Δικαιώματος που απαιτείται από
τον Υποψήφιο.
(ε)
Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα
προστατεύεται.
(στ) Το πλήρες όνομα για το οποίο απαιτεί ο Υποψήφιος το
Προηγούμενο Δικαίωμα.
(ζ)
Τη γλώσσα στην οποία θα είναι διατυπωμένα τα
Αποδεικτικά Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν στον
Φορέα Επικύρωσης.
(η)
Την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης από το Μητρώο.
(θ)
Ένα μοναδικό ραβδωτό κώδικα (bar code).

Ο Υποψήφιος ή ο Φορέας Χειρισμού Τεκμηρίων του θα πρέπει:
(i)

(i)

Να
εκτυπώσει
την
Συνοδευτική
Επιστολή που θα δημιουργηθεί στον
ιστότοπο του Μητρώου.
Να δηλώσει στην Συνοδευτική Επιστολή
την επίσημη γλώσσα στην οποία θα
υποβληθούν τα Αποδεικτικά Έγγραφα
ενώ αυτά (τα Αποδεικτικά Έγγραφα)
υποβάλλονται συντεταγμένα σε κάποια
άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
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(i)
(i)

(i)

Ένωσης και όχι στην γλώσσα που έχει
επιλεχθεί στην Αίτηση. Στην περίπτωση
που επιλεχθεί κάποια άλλη επίσημη
γλώσσα για την Συνοδευτική Επιστολή,
καθένα και όλα τα Αποδεικτικά
Έγγραφα, που υποβάλλονται, πρέπει να
είναι συντεταγμένα στην γλώσσα που
έχει
επιλεχθεί
στην
Συνοδευτική
Επιστολή.
Να υπογράψουν την Συνοδευτική
Επιστολή.
Να εσωκλείσουν τα σχετικά αποδεικτικά
Έγγραφα
που
αναφέρονται
στο
Κεφάλαιο V και
Να
μονογράψουν
τα
εν
λόγω
Αποδεικτικά Έγγραφα.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί η διατύπωση της Συνοδευτικής
Επιστολής, εκτός εάν κάτι οριστεί επ’ αυτού διαφορετικά στο παρόν,.
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα που θα κατατεθούν χωρίς Συνοδευτική
Επιστολή ή που θα κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή η οποία δεν
θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη, Δεν απορρίπτονται από τον
Καταχωρητή τα Αποδεικτικά Έγγραφα που θα κατατεθούν με
ηλεκτρονικό τρόπο (στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να κατατεθεί
Συνοδευτική Επιστολή στον Φορέα Επεξεργασίας).
4.

Τα Αποδεικτικά Έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε διαφορετική γλώσσα
από εκείνες που μπορούν να επιλεχθούν σύμφωνα με τους παρόντες
Κανόνες Sunrise δεν θα ληφθούν υπόψη. Εάν κάποιο από τα
Αποδεικτικά Έγγραφα δεν είναι συντεταγμένο στην επίσημη γλώσσα
που έχει επιλεχθεί από τον Υποψήφιο, πρέπει να συνοδεύεται από
μετάφραση εγκεκριμένου μεταφραστή στην γλώσσα που έχει επιλεχθεί
στην Αίτηση ή στην Συνοδευτική Επιστολή.

5.

Η δεόντως υπογεγραμμένη Συνοδευτική επιστολή και τα συνημμένα
αποδεικτικά Έγγραφα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση που ορίζεται
στην Συνοδευτική Επιστολή. Τα Έγγραφα που θα αποσταλούν σε
οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, εκτός από εκείνη που δηλώνεται στην
Συνοδευτική Επιστολή δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα είναι δυνατόν να σταλούν με απλή
ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επί απόδειξη αποστολή ή με
κούριερ.
Δεν επιτρέπεται η διαβίβαση Αποδεικτικών Εγγράφων με οποιοδήποτε
άλλο μέσο εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο ΄
Εδάφιο 8(5) (π.χ. με τέλεφαξ ή με email), εκτός εάν διαβιβαστούν
μέσω Καταχωρητή που έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τον φορέα
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Επεξεργασίας να υποβάλει τα Αποδεικτικά Έγγραφα με ηλεκτρονικό
τρόπο στον Φορέα Επεξεργασίας.
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα πρέπει να παραληφθούν από τον Φορέα
επεξεργασίας εντός σαράντα (40) ημερών μετά από την παραλαβή της
αίτησης από το Μητρώο, διαφορετικά η Αίτηση θα θεωρηθεί
εκπρόθεσμη.
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα μπορούν να παραληφθούν μόνο από τον
Φορέα Επεξεργασίας από τις 08.00 έως τις 17.00 (G.M.T. + 1) σε
εργάσιμες για το Βέλγιο ημέρες. Για την αποφυγή ύπαρξης
αμφιβολιών, τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι δημόσιες αργίες στο Βέλγιο
δεν θεωρούνται εργάσιμες.
Επομένως, εάν η προθεσμία των σαράντα ημερών που αναφέρεται στο
Άρθρο 14, στην τέταρτη παράγραφο των Κανόνων δημόσιας Πολιτικής
λήγει Σάββατο ή Κυριακή ημέρα που στο Βέλγιο θεωρείται αργία, τα
Αποδεικτικά Έγγραφα που δεν θα έχουν παραληφθεί μέχρι και την
τελευταία εργάσιμη ημέρα, πριν από εκείνο το Σάββατο, την Κυριακή ή
τη δημόσια αργία Βελγίου, θα θεωρηθεί ότι δεν έχουν παραληφθεί
εμπρόθεσμα.
6.

Η Συνοδευτική επιστολή που θα σταλεί εκ μέρους του Υποψήφιου και
τα αποδεικτικά έγγραφα που συναποστέλλονται πρέπει να πληρούν
στις ακόλουθες απαιτήσεις:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Κάθε Αίτηση πρέπει να υποστηρίζεται από μια (1) σειρά
Αποδεικτικών Εγγράφων. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός
διαφόρων σειρών Αποδεικτικών Εγγράφων για διαφορετικές
Αιτήσεις σε ένα μοναδικό πακέτο ή φάκελο.
Οι διαστάσεις των φύλλων χαρτιού πρέπει να είναι DIN A4
(29.7 cm x 21 cm) ή σε σχήμα χαρτιού επιστολής (27.94 cm
x 21.59 cm).
Τα έγγραφα πρέπει να τυπώνονται σε αδιαφανές λευκό χαρτί.
Οι σελίδες πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση,
ξεκινώντας από την πρώτη σελίδα μη συμπεριλαμβανομένης
της Συνοδευτικής Επιστολής.
Το χαρτί πρέπει να είναι τυπωμένο μόνο από τη μια όψη.
Τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα από ανθρώπινο
μάτι μετά την επεξεργασία της ψηφιοποίησης.
Τα Αποδεικτικά Έγγραφα δεν θα πρέπει να είναι διορθωμένα
ή με άλλο τρόπο αλλαγμένα.
Τα φύλλα χαρτιού δεν πρέπει να είναι διπλωμένα,
συρραμμένα, κολλημένα ή ενωμένα μεταξύ τους με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Είναι απόλυτη ευθύνη του Υποψήφιου να εξασφαλίσει την κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων. Τα Αποδεικτικά Έγγραφα, που στέλνονται
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στον Φορέα Επεξεργασίας από τρίτο εν ονόματι ή εκ μέρους του
Υποψηφίου, θεωρείται ότι έχουν σταλεί από τον Υποψήφιο.
7.

Ο Φορέας Επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένος να επεξεργαστεί ή
να λάβει υπόψη οποιαδήποτε πληροφορία ή τεκμηρίωση που θα λάβει,
η οποία δεν θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
Εδάφιο 8(6) ανωτέρω.
Το Μητρώο και ο Φορέας Επεξεργασίας δεν είναι υποχρεωμένοι να
ενημερώσουν τον Υποψήφιο για το εάν τα Αποδεικτικά Έγγραφα
πληρούν ή όχι τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν Εδάφιο.

8.

Όσον αφορά την παραλαβή των αποδεικτικών Εγγράφων, καμία
μορφή επικοινωνίας ή αναγνώρισης από τον Φορέα Επεξεργασίας και /
ή το Μητρώο δεν συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν
από τον Υποψήφιο (ή εκ μέρους του) πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

Εδάφιο 9.
1.

Επεξεργασία των Αποδεικτικών Εγγράφων

Μετά από την παραλαβή της Συνοδευτικής Επιστολής μαζί με τα
Αποδεικτικά Έγγραφα που θα έχουν υποβληθεί στον Φορέα
Επεξεργασίας, ο Φορέας Επεξεργασίας:
(i)
(ii)

Σφραγίζει τα Αποδεικτικά Έγγραφα με την ημερομηνία
παραλαβής.
Σαρώνει τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που
παραλαμβάνεται ώστε να ψηφιοποιηθούν, εκτός εάν τα
Αποδεικτικά Έγγραφα έχουν παραληφθεί από τον Φορέα
Επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω εγκεκριμένου
Καταχωρητή που θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τον
Φορέα Επεξεργασίας να παρέχει Αποδεικτικά έγγραφα σε
ηλεκτρονική μορφή.

2.

Το Μητρώο και ο Φορέας Επεξεργασίας δικαιούνται, κατά την κρίση
τους, να μην λάβουν υπόψη τις αποστελλόμενες πληροφορίες ή
τεκμηριώσεις σε περιπτώσεις όπου ο Φορέας Επεξεργασίας έχει ήδη
λάβει μια σειρά Αποδεικτικών Εγγράφων που σχετίζονται με την ίδια
Αίτηση. Ωστόσο, ο Φορέας Επεξεργασίας μπορεί μέσω του Μητρώου
να ζητήσει από τον Υποψήφιο να υποβάλει μια νέα σειρά Αποδεικτικών
Εγγράφων, εάν τα πρωτότυπα Αποδεικτικά Έγγραφα που έχουν
ληφθεί έχουν υποστεί κάποια τυχαία φθορά ή έχουν καταστραφεί κατά
τη διάρκεια ή μετά από την μεταβίβαση τους.

3.

Ο Φορέας Επεξεργασίας ενημερώνει το μητρώο για την ημερομηνία
παραλαβής κάθε σειράς αποδεικτικών Εγγράφων, εκτός από την
περίπτωση των σειρών που έχουν παραληφθεί όπως αναφέρεται στο
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Εδάφιο 9(2) ανωτέρω. Αυτή η ενημέρωση παρέχεται με τρόπο που
συμφωνείται ανάμεσα στο Μητρώο και τον Φορέα Επεξεργασίας.
4.

Ο Υποψήφιος δεν είναι δυνατόν να έχει καμιά επαφή με τα αποδεικτικά
Έγγραφα μετά από την παραλαβή τους από τον Φορέα Επεξεργασίας.
Ο Υποψήφιος συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι τα Αποδεικτικά Έγγραφα
που έχουν παραληφθεί από τον Φορέα Επεξεργασίας γίνονται
αποκλειστική περιουσία του Φορέα Επεξεργασίας. Ούτε το Μητρώο,
ούτε ο Φορέας Επεξεργασίας δεν θα επιστρέψουν κανένα από τα
αποδεικτικά Έγγραφα στον Υποψήφιο, τον Καταχωρητή ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον Υποψήφιο.

5.

Το Μητρώο και ο Φορέας Επεξεργασίας θα κοινοποιήσουν μόνο
Αποδεικτικά Έγγραφα στο βαθμό που απαιτείται από οποιαδήποτε
αρμόδια δικαστική αρχή, ή από οποιαδήποτε κυβερνητική ή
κανονιστική αρχή, ή όπου υπάρχει νομικό καθήκον ή απαίτηση να
ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, τα αποδεικτικά Έγγραφα
θα κοινοποιηθούν σε ηλεκτρονική μορφή από το Μητρώο ή με οδηγίες
που θα δοθούν από το Μητρώο, το οποίο θα δρα ως Καθ’ού σε
Διαδικασία ΕΕΔ στο πλαίσιο Αγωγής ενάντια στην απόφαση του
Μητρώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Εδάφιο 10. Η Διαδικασία Επικύρωσης
1.

Με οδηγίες του Μητρώου, ο Φορέας Επιβεβαίωσης επιβεβαιώνει εάν
τα Αποδεικτικά Έγγραφα αποδεικνύουν το Προηγούμενο Δικαίωμα που
απαιτείται από τον Υποψήφιο στην Αίτηση.

2.

Ο Φορέας επιβεβαίωσης εξετάζει τα Αποδεικτικά Έγγραφα για
πανομοιότυπα Ονόματα Τομέα με τη σειρά που έχουν παραληφθεί οι
Αιτήσεις από το μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
Άρθρο 14 των κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.
Για τα μηπανομοιότυπα Ονόματα Τομέα, ο Φορέας Επιβεβαίωσης
μπορεί – για λόγους λειτουργικότητας – να καθορίσει τη σειρά με την
οποία θα εξεταστούν τα Αποδεικτικά Έγγραφα κατά την κρίση του,
στηριζόμενος για παράδειγμα:
(i)
(ii)

Στον αριθμό των ληφθέντων Αιτήσεων για μη πανομοιότυπα
ονόματα Τομέα.
Στις γλώσσες στις οποίες έχουν συνταχθεί τα Αποδεικτικά
Έγγραφα για διάφορες Αιτήσεις.
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(iii)

Στον χρόνο και τις πηγές που απαιτούνται για την
επιβεβαίωση των Προηγουμένων Δικαιωμάτων επί τη βάσει
των παρουσιαζόμενων αποδεικτικών Εγγράφων.

Οι Φορείς Επιβεβαίωσης είναι υπεργολάβοι του Μητρώου, το οποίο
είναι το μόνο εξουσιοδοτημένο μέρος να αποφασίζει, εάν ένα Όνομα
Τομέα είναι καταχωρημένο στο όνομα ενός Υποψηφίου ή όχι.
Εδάφιο 11. Προηγούμενα Δικαιώματα  Γενικά
1.

Mπορούν να γίνονται Αιτήσεις kατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της
Περιόδου Σταδιακής Καταχώρισης, μόνο για Ονόματα Τομέα που
αντιστοιχούν σε:
(i)
(ii)

καταχωρημένα Κοινοτικά ή εθνικά εμπορικά σήματα ή
γεωγραφικές ενδείξεις ή ονομασίες προέλευσης

Μπορούν να γίνονται Αιτήσεις από τον δικαιούχο και / ή τον κάτοχο
άδειας (όπου υπάρχει) του σχετικού Προηγούμενου Δικαιώματος, με
κάθε επιφύλαξη για τα ονόματα για τα οποία μπορεί να έχει υποβληθεί
Αίτηση από Δημόσιους Οργανισμούς, όπως αναφέρεται στο Άρθρο
10(3) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής.
2.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της Περιόδου Σταδιακής
Καταχώρησης μπορούν να γίνονται αιτήσεις από δικαιούχους των
σχετικών Προηγούμενο Δικαιωμάτων για Ονόματα Τομέα που
αντιστοιχούν:
(i)
(ii)

3.

Στους τύπους Προηγούμενο δικαιωμάτων που αναφέρονται σε
λίστα στο Εδάφιο 11(1), ανωτέρω ή
Σε άλλα ήδη Προηγουμένων Δικαιωμάτων,

Ο Υποψήφιος πρέπει να είναι δικαιούχος (ή κάτοχος άδειας, όπου
απαιτείται) του Προηγούμενου Δικαιώματος που απαιτείται μέχρι την
ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η Αίτηση από το Μητρώο και
όχι αργότερα, κατά την οποία ημερομηνία το Προηγούμενο Δικαίωμα
πρέπει να ισχύει, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε πλήρη ισχύ
και εφαρμογή.

Εδάφιο 12. Αποδεικτικά Έγγραφα – Γενικές Θεμελιώδεις Απαιτήσεις
1.

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στα Εδάφια 13 έως 18 των
παρόντων Κανόνων Sunrise, ο Υποψήφιος πρέπει να καταθέσει
Αποδεικτικά Έγγραφα που θα περιέχουν:
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(i)

(ii)

Ένορκη κατάθεση υπογεγραμμένη από την αρμόδια αρχή, από
άτομο ασκών επάγγελμα συναφές προς τη δικαιοσύνη1 ή από
επαγγελματία εκπρόσωπο2 όπου θα δηλώνεται ότι ο τύπος
Προηγούμενου Δικαιώματος που απαιτείται από τον Υποψήφιο
προστατεύεται από το δίκαιο του αντίστοιχου Κράτους Μέλους,
συμπεριλαμβανομένων:
a. α. αναφορών σε σχετικές νομικές διατάξεις, ακαδημαϊκές
εργασίες και δικαστικές αποφάσεις και
b. β.
των απαιτούμενων προϋποθέσεων για μια τέτοια
προστασία και
Αποδείξεις ότι το πλήρες όνομα για το οποίο απαιτείται ένα
Προηγούμενο Δικαίωμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που
ορίζονται σε τέτοια δίκαια, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
ακαδημαϊκών εργασιών και των δικαστικών αποφάσεων, και ότι
ένα τέτοιο όνομα προστατεύεται από το σχετικό Προηγούμενο
Δικαίωμα που απαιτείται.

2.

Σε κάθε περίπτωση είναι αρκετό να υποβληθεί ένα αντίγραφο μιας
σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή μιας διαιτητικής
απόφασης μιας επίσημης αρχής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
αρμόδιας σε τουλάχιστον ένα Κράτος Μέλος που να δηλώνει ότι ο
Υποψήφιος έχει προστασία για το πλήρες όνομα, για το οποίο
απαιτείται ένα Προηγούμενο Δικαίωμα.

3.

Εάν, σύμφωνα με το δίκαιο του σχετικού Κράτους Μέλους, η ύπαρξη
του απαιτούμενου Προηγούμενου Δικαιώματος υπόκειται σε ορισμένες
προϋποθέσεις, που σχετίζονται με το γεγονός ότι το όνομα είναι
διάσημο, πολύ γνωστό, δημόσια ή γενικά γνωστό, έχει μια κάποια
φήμη, καλό όνομα ή χρήση και τα συναφή, ο Υποψήφιος πρέπει
επιπλέον να καταθέσει
(i)

(ii)

ένορκη κατάθεση υπογεγραμμένη από αρμόδια αρχή, από
άτομο ασκών επάγγελμα συναφές με τη δικαιοσύνη, ή από
επαγγελματία εκπρόσωπο, συνοδευόμενη από τεκμηρίωση που
θα υποστηρίζει την ένορκη κατάθεση ή
σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαιτητική απόφαση
επίσημης αρχής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόδιας σε
τουλάχιστον ένα Κράτος Μέλος

δηλώνοντας ότι το όνομα για το οποίο απαιτείται Προηγούμενο
Δικαίωμα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένων
σχετικών
δικαστικών
αποφάσεων,
1

Ο ασκών επάγγελμα συναφές με τη δικαιοσύνη είναι το άτομο που έχει τα προσόντα να
ασκεί το δίκαιο σε κάποιο από τα Κράτη Μέλη και που έχει την επαγγελματική του έδρα μέσα
στα όρια της Κοινότητας (Οδηγία 98/5/EC της 16ης Φεβρουαρίου 1998, OJ EC L 77 της 14. 3.
1998, σελ.
2
Ο επαγγελματίας εκπρόσωπος είναι ένα άτομο που δικαιούται να εκπροσωπεί πελάτες
ενώπιον των αντίστοιχων εθνικών οργανισμών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το Γραφείο
Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (ΕPΟ) .
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ακαδημαϊκών εργασιών και τέτοιου είδους προϋποθέσεις όπως μπορεί
να αναφέρονται στο Παράρτημα 1 (εάν υπάρχουν)) του αντίστοιχου
Κράτους Μέλους όσον αφορά το εν λόγω Προηγούμενο Δικαίωμα.
4.

Οποιαδήποτε ένορκη κατάθεση κατατεθεί σύμφωνα με το παρόν
Κεφάλαιο πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα ή να περιλαμβάνει αποδείξεις
ότι ο υπογράφων είναι αρμόδια αρχή, άτομο ασκών επάγγελμα
συναφές με τη δικαιοσύνη ή επαγγελματίας εκπρόσωπος, όπως
αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος Εδαφίου.

Εδάφιο 13. Καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα
1.

Γενικά

(i)

Όταν το Προηγούμενο Δικαίωμα που απαιτείται από τον Υποψήφιο
είναι ένα καταχωρημένα εμπορικό σήμα, το εμπορικό σήμα πρέπει να
έχει καταχωρηθεί από γραφείο εμπορικών σημάτων σε κάποιο από τα
Κράτη Μέλη, Το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων της Μπενελούξ ή το
Γραφείο Εναρμόνισης της εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΣ), ή πρέπει να
είναι διεθνώς καταχωρημένο και η προστασία του πρέπει να έχει
επιτευχθεί σε τουλάχιστον ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

(ii)

Η εφαρμογή
Δικαίωμα.

2.

Αποδεικτικά Έγγραφα για Καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα

εμπορικού

σήματος

δεν

θεωρείται

Προηγούμενο

Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράστημα 1 του
παρόντος, αρκεί η υποβολή των ακόλουθων Αποδεικτικών Εγγράφων
για ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα:
(i)

(ii)

Αντίγραφο επίσημου εγγράφου που εκδόθηκε από το αρμόδιο
γραφείο εμπορικών σημάτων, που θα δηλώνει ότι το εμπορικό
σήμα είναι καταχωρημένο (πιστοποιητικό καταχώρησης,
πιστοποιητικό ανανέωσης, επίσημο απόσπασμα από το
μητρώο, δήλωση από το γραφείο εμπορικών σημάτων,
δημοσίευση της καταχώρησης σε επίσημη εφημερίδα κτλ.), ή
απόσπασμα από επίσημη (online) βάση δεδομένων της οποίας
η λειτουργία ή / και η διαχείριση ανήκει σε σχετικό γραφείο
εμπορικών σημάτων, στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων της
Μπενελούξ, στο ΓΕΕΣ ή το WIPO. Αποσπάσματα από
εμπορικές βάσεις δεδομένων δεν γίνονται αποδεκτές, ακόμα και
εάν αποδίδουν επακριβώς την ίδια πληροφορία με τα επίσημα
αποσπάσματα.
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα Αποδεικτικά Έγγραφα πρέπει να
αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο Υποψήφιος είναι ο αναφερθείς κάτοχος
του καταχωρηθέντος εμπορικού σήματος.
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι κάτοχος άδειας ή εκδοχέας ενός
καταχωρημένου εμπορικού σήματος όπως αναφέρεται στο Εδάφιο
13(1) ανωτέρω, θα εφαρμοστεί το Εδάφιο 20 του παρόντος.
Εδάφιο 14. Γεωγραφικές Ενδείξεις και Ονομασίες Προέλευσης
1.

Γεωγραφικές Ενδείξεις και Ονομασίες Προέλευσης – Γενικά
Εάν το Προηγούμενο Δικαίωμα που απαιτείται από τον Υποψήφιο είναι
μια γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης, η γεωγραφική ένδειξη
ή η ονομασία προέλευσης πρέπει να προστατεύεται σε τουλάχιστον
ένα από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Αποδεικτικά Έγγραφα για Γεωγραφικές Ενδείξεις και Ονομασίες
Προέλευσης
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα 1 του
παρόντος, αρκεί να κατατεθούν τα ακόλουθα Αποδεικτικά Έγγραφα για
γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης:
(i)

(ii)
(iii)

Αντίγραφο πράξης, διατάγματος, απόφασης αρμόδιας
επίσημης αρχής, που παρέχει προστασία σε
συγκεκριμένη
γεωγραφική
ένδειξη
ή
ονομασία
προέλευσης, ή
Αντίγραφο επίσημης δημοσίευσης πράξης, διατάγματος ή
απόφασης που αναφέρεται στο (i) ανωτέρω, ή
Απόσπασμα από σχετικό μητρώο (εάν υπάρχει).

Τέτοια Αποδεικτικά Έγγραφα πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι το
Όνομα, για το οποίο απαιτείται Προηγούμενο Δικαίωμα, είναι
γεωγραφική ένδειξη ή ονομασία προέλευσης της οποίας δικαιούχος
είναι ο Υποψήφιος.
Εδάφιο 15. Μη καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα
Εάν ο Υποψήφιος απαιτεί Προηγούμενο Δικαίωμα για ένα όνομα επί
τη βάσει:
(i)

ενός γνωστού μη καταχωρημένου εμπορικού σήματος όπως
προβλέπεται στο Εδάφιο 6bis της Σύμβασης των Παρισίων για
την
Προστασία
Βιομηχανικής
Περιουσίας
(όπως
τροποποιήθηκε), ή
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(ii)

ενός μη καταχωρημένου εμπορικού σήματος που δεν εμπίπτει
στο (i) ανωτέρω και που προστατεύεται από το δίκαιο ενός από
τα Κράτη Μέλη που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 ως κράτος
Μέλος που προστατεύει μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα,

αρκεί να αποδείξει την ύπαρξη ενός τέτοιου Προηγούμενου
Δικαιώματος σύμφωνα με τα Εδάφια 12(2) ή 12(3) του παρόντος,
χωρίς να υπάρξει η υποχρέωση να παρέχει τα Αποδεικτικά Έγγραφα
που αναφέρονται στο Εδάφιο 12 (1 )
Εδάφιο 16. Εταιρικές
Επωνυμίες,
Αναγνωριστικά Ταυτοτήτων Επιχειρήσεων
1.

Εμπορικές

Επωνυμίες

Επωνυμίες – Γενικά
Μια εταιρική επωνυμία είναι το επίσημο όνομα μιας εταιρείας, δηλ. το
όνομα με το οποίο η εταιρεία έχει συσταθεί ή με το οποίο έχει
καταχωρηθεί. Στα Κράτη Μέλη όπου δεν υπάρχει προστασία για τις
επωνυμίες, η επωνυμία της επιχείρησης μπορεί να προστατεύεται ως
εμπορική ονομασία (όπως αναφέρεται στο Εδάφιο16(2)) ή ως
αναγνωριστικό επιχείρησης (όπως αναφέρεται στο Εδάφιο 16(3)).
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος απαιτεί ένα Προηγούμενο Δικαίωμα
για κάποιο όνομα επί τη βάσει μιας επωνυμίας που προστατεύεται από
το δίκαιο κάποιου από τα Κράτη Μέλη που αναφέρονται στο
Παράρτημα 1 ως Κράτος Μέλος που προστατεύει επωνυμίες, αρκεί να
αποδειχτεί ότι υπάρχει τέτοιο Προηγούμενο Δικαίωμα σύμφωνα με το
Εδάφιο16(4) κατωτέρω.

2.

Εμπορικές Επωνυμίες  Γενικά
Εφόσον οι εμπορικές επωνυμίες προστατεύονται σε όλα τα Κράτη
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να παρέχει κανείς στον Φορέα
Επιβεβαίωσης τα Αποδεικτικά Έγγραφα που αναφέρονται στο
Εδάφιο16.5 κατωτέρω.

3.

Αναγνωριστικά Ταυτοτήτων Επιχειρήσεων  Γενικά
Εάν ο Υποψήφιος απαιτεί ένα Προηγούμενο Δικαίωμα για όνομα επί τη
βάσει ενός αναγνωριστικού επιχείρησης που προστατεύεται κατά το
δίκαιο ενός από τα Κράτη Μέλη, που αναφέρονται στο Παράρτημα 1
ως Κράτη μέλη, που προστατεύουν τέτοια αναγνωριστικά
επιχειρήσεων, αρκεί να αποδειχτεί η ύπαρξη του Προηγούμενου
δικαιώματος σύμφωνα με το Εδάφιο 16(5) κατωτέρω.
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4.

Αποδεικτικά Έγγραφα για Επωνυμίες
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα 1 του
παρόντος, θα πρέπει να αρκεί η υποβολή των ακόλουθων
Αποδεικτικών Εγγράφων για επωνυμίες εταιρειών που αναφέρονται
στο Εδάφιο16(1):
(i)
(ii)

(iii)

ένα απόσπασμα από το σχετικό βιβλίο εμπορικών εταιρειών, ή
πιστοποιητικό συγχώνευσης ή αντίγραφο της δημοσιευμένης
ειδοποίησης συγχώνευσης ή αλλαγής ονομασίας της εταιρείας
στην επίσημη εφημερίδα ή την εφημερίδα της κυβέρνησης, ή
υπογεγραμμένη δήλωση (π.χ. ένα πιστοποιητικό καλώς έχειν)
προερχόμενη από βιβλίο εμπορικών εταιρειών, αρμόδια
δημόσια αρχή ή από συμβολαιογράφο.

Τα Αποδεικτικά αυτά Έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι
το όνομα, για το οποίο απαιτείται Προηγούμενο Δικαίωμα είναι η
επίσημη επωνυμία, ή μια από τις επίσημες επωνυμίες της εταιρείας του
Υποψήφιου.

5.

Αποδεικτικά Έγγραφα για Εμπορικές Επωνυμίες και Αναγνωριστικά
Ταυτοτήτων Επιχειρήσεων
Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα 1 του
παρόντος, αρκεί να υποβληθούν τα ακόλουθα Αποδεικτικά Έγγραφα
για εμπορικές ονομασίες και αναγνωριστικά επιχειρήσεων που
αναφέρονται στα Εδάφια16(2) και 16(3) αντίστοιχα:
(i)

(ii)

όταν είναι υποχρεωτικό και/ ή δυνατό να καταχωρηθεί η σχετική
εμπορική επωνυμία ή το αναγνωριστικό ταυτότητας επιχείρησης
σε επίσημο μητρώο (όταν υπάρχει τέτοιο μητρώο στο Κράτος
Μέλος όπου βρίσκεται η επιχείρηση):
a. α. απόσπασμα από το επίσημο αυτό μητρώο, όπου θα
αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία η εμπορική
ονομασία είχε καταχωρηθεί και
b. β. αποδείξεις για την δημόσια χρήση της εμπορικής
ονομασίας ή του αναγνωριστικού επιχείρησης πριν από την
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης (όπως, αποδεικτικά
στοιχεία για τον όγκο πωλήσεων, αντίγραφα από
διαφημιστικό υλικό και υλικό προώθησης, τιμολόγια στα
οποία αναφέρεται η εμπορική ονομασία ή το αναγνωριστικό
επιχείρησης, και όχι μόνο αυτά, που θα αποδεικνύουν τη
δημόσια χρήση του ονόματος στο αντίστοιχο Κράτος Μέλος),
όταν η καταχώριση δεν είναι υποχρεωτική, τα απαιτούμενα
Αποδεικτικά Έγγραφα αναφέρονται στο Εδάφιο 12(3) του
παρόντος.
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Τα Αποδεικτικά Έγγραφα που αφορούν εμπορική ονομασία ή
αναγνωριστικό επιχείρησης πρέπει να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι το
όνομα για το οποίο απαιτείται το Προηγούμενο Δικαίωμα είναι η
εμπορική ονομασία ή το αναγνωριστικό επιχείρησης του Υποψήφιου.
Εδάφιο 17. Οικογενειακο Ονόμα
1.

Εάν ένας Υποψήφιος απαιτεί Προηγούμενο Δικαίωμα για ένα όνομα
επί τη βάσει μιας εμπορικής επωνυμίας, ενός αναγνωριστικού
ταυτότητας επιχείρησης ή μιας επωνυμίας, που αντιστοιχεί σε
επώνυμο, θα πρέπει στην Αιτησή του να επιλέξει τον τύπο
Προηγούμενου Δικαιώματος «εμπορικής επωνυμίας, αναγνωριστικού
ταυτότητας επιχείρησης ή εταιρική επωνυμίας» και να αποδείξει στην
Αίτησή του την ύπαρξη ενός τέτοιου Προηγούμενου Δικαιώματος
σύμφωνα με τα Εδάφια 16(4) και 16(5) αντίστοιχα.

2.

Εάν ένας υποψήφιος απαιτεί Προηγούμενο Δικαίωμα για ένα όνομα επί
τη βάσει επωνύμου του, στο βαθμό που αυτό προστατεύεται στο
Κράτος Μέλος στο οποίο διαμένει, πρέπει να επιλέξει στην Αίτησή του
τον «άλλο» τύπο Προηγούμενου Δικαιώματος και πρέπει να αποδείξει
την ύπαρξη ενός τέτοιου Προηγούμενου Δικαιώματος σύμφωνα με τα
Εδάφια 12(1) και (2) του παρόντος.

Εδάφιο 18. Διακριτικοί Τίτλοι Προστατευόμενων Λογοτεχνικών και
Καλλιτεχνικών Έργων.
1.

Διακριτικοί Τίτλοι  Γενικά
Εάν ο Υποψήφιος απαιτήσει Προηγούμενο Δικαίωμα για όνομα επί τη
βάσει διακριτικού τίτλου προστατευόμενου λογοτεχνικού ή
καλλιτεχνικού έργου, που προστατεύεται σύμφωνα με το δίκαιο των
Κρατών μελών, που αναφέρονται σε λίστα του Παραρτήματος 1 ως
Κράτη Μέλη που προστατεύουν διακριτικούς τίτλους προστατευόμενων
λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, αρκεί να αποδειχθεί η ύπαρξη
ενός τέτοιου Προηγούμενου Δικαιώματος σύμφωνα με το Εδάφιο 18(2)
του παρόντος.

2.

Αποδεικτικά Έγγραφα για Διακριτικούς Τίτλους Προστατευόμενων
Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Έργων
Εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο Παράρτημα 1 του
παρόντος, αρκεί να υποβληθούν τα ακόλουθα Αποδεικτικά Έγγραφα
για έναν διακριτικό τίτλο λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου που
αναφέρεται στο Εδάφιο18(1):
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(i)

αντίγραφο του εξώφυλλου ή της εικόνας του λογοτεχνικού ή του
καλλιτεχνικού έργου που θα περιλαμβάνει τον εν λόγω τίτλο
(μαζί με σύντομη περιγραφή (α) του έργου ή (β) του
περιεχομένου του έργου, μια φωτογραφία του έργου κτλ.), και
(ii)
ένορκη κατάθεση υπογεγραμμένη από την αρμόδια αρχή, από
άτομο που ασκεί επάγγελμα συναφές με τη δικαιοσύνη ή από
επαγγελματία εκπρόσωπο, όπου θα δηλώνεται ότι ο Υποψήφιος
είναι δικαιούχος των απαιτούμενων δικαιωμάτων όσον αφορά
τον εν λόγω τίτλο κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης,
ότι το εν λόγω έργο δημοσιεύθηκε νόμιμα και ότι ο τίτλος είναι
διακριτικός
τα Αποδεικτικά αυτά Έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο
Υποψήφιος είναι δικαιούχος του διακριτικού τίτλου του λογοτεχνικού
και του καλλιτεχνικού έργου.
Εδάφιο 19. Πλήρες
Δικαίωμα

όνομα

για

το

οποίο

υπάρχει

Προηγούμενο

1.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10(2) των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής,
η καταχώριση ενός Ονόματος Τομέα επί τη βάσει ενός Προηγούμενου
Δικαιώματος συνίσταται στην καταχώριση του πλήρους ονόματος για
το οποίο υπάρχει το Προηγούμενο Δικαίωμα, όπως φανερώνεται από
τα Αποδεικτικά Έγγραφα. Δεν είναι δυνατό ο Υποψήφιος να επιτύχει
την καταχώριση ενός Ονόματος Τομέα που περιλαμβάνει μόνο μέρος
του πλήρους ονόματος, για το οποίο υπάρχει το Προηγούμενο
Δικαίωμα.

2.

Τα Αποδεικτικά Έγγραφα πρέπει να περιγράφουν ξεκάθαρα το όνομα
για το οποίο απαιτείται ένα Προηγούμενο Δικαίωμα. Ένα Προηγούμενο
Δικαίωμα που απαιτείται για όνομα που περιλαμβάνεται σε
εμβληματικά ή σύνθετα σήματα (σήματα που περιλαμβάνουν λέξεις,
εμβλήματα, εικόνες, λογότυπα κτλ.) θα γίνουν δεκτά μόνο εάν:
(i)

το σήμα περιλαμβάνει αποκλειστικά ένα όνομα, ή

(ii)

το γραπτό στοιχείο δεσπόζει και μπορεί να διαχωριστεί ή να
διακριθεί ξεκάθαρα από το στοιχείο του εμβλήματος.

δεδομένου ότι
(a) όλοι οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων
των διαχωριστικών παυλών, εάν υπάρχουν) που
περιλαμβάνονται στο σήμα περιλαμβάνονται στο Ονομα
Τομέα, για το οποίο γίνεται η Αίτηση, με την ίδια σειρά που
εμφανίζονται στο σήμα και
(b) η γενική εντύπωση της λέξης είναι εμφανής, χωρίς καμία
λογική πιθανότητα λάθος ανάγνωσης των χαρακτήρων από
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τα οποία αποτελείται το σήμα ή της σειράς με την οποία
εμφανίζονται οι χαρακτήρες.
3.

Όσον αφορά τα εμπορικά σήματα, οι αναφορές “TM”, “SM”, “®” και τα
συναφή δεν αποτελούν μέρος του πλήρους ονόματος, για το οποίο
υπάρχει το αντίστοιχο Προηγούμενο Δικαίωμα.

4.

Όσον αφορά τις εμπορικές ονομασίες, τις επωνυμίες εταιρειών και τα
αναγνωριστικά επιχειρήσεων, το είδος της εταιρείας (όπως για
παράδειγμα «ΑΕ», «ΕΠΕ», «ΟΕ» και όχι μόνο) μπορούν να
παραληφθούν από το πλήρες όνομα για το οποίο υπάρχει
Προηγούμενο Δικαίωμα.

5.

Εάν ο υποψήφιος απαιτεί Προηγούμενο Δικαίωμα, για όνομα το οποίο
περιλαμβάνει τομέα ανωτάτου επιπέδου διαδικτύου, (όπως για
παράδειγμα .com, .net, ή .eu, και όχι μόνο), το πλήρες όνομα για το
οποίο υπάρχει το Προηγούμενο. Δικαίωμα περιλαμβάνει την εν λόγω
κατάληξη τομέα.

6.

Όσον αφορά ονόματα με γραφή άλλη εκτός από την λατινική, η Αίτηση
πρέπει να περιλαμβάνει την μεταγραφή στην καθιερωμένη Λατινική
γραφή του ονόματος για το οποίο απαιτείται το Προηγούμενο
Δικαίωμα. Η μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνει
σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα για τις μεταγραφές. Δεν θα
γίνουν δεκτές οι μεταγραφές που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως σε
κάποια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδάφιο 20. Άδειες,
Υποψήφιο

Μεταβιβάσεις

και

Αλλαγές

όσον

αφορά

τον

1

Εάν ο Υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια για καταχωρημένο
εμπορικό σήμα που αναφέρεται στο Εδάφιο 13(1)(i) ανωτέρω, σχετικά
προς το οποίο απαιτεί Προηγούμενο Δικαίωμα, πρέπει να εσωκλείσει
μαζί με τα Αποδεικτικά Έγγραφα ένα έντυπο αναγνώρισης και
διασάφησης, πρότυπο υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα 2 του παρόντος, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τον παροχέα της άδειας του αντίστοιχου
καταχωρημένου εμπορικού σήματος αλλά και από τον Υποψήφιο (ως
κατόχου της αδείας). Εάν ο Υποψήφιος είναι υποαδειούχος, πρέπει να
επισυνάψει ένα δεύτερο έντυπο αναγνώρισης και διασάφησης δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το βασικό κάτοχο του εν λόγω
καταχωρημένου εμπορικού σήματος και τον αδειούχο του τελευταίου.

2

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ο αποδέκτης μεταβίβασης ενός
Προηγούμενου Δικαιώματος και στα Αποδεικτικά Έγγραφα, που έχουν
κατατεθεί, δεν φαίνεται ξεκάθαρα ότι το Προηγούμενο Δικαίωμα που
απαιτείται έχει μεταβιβαστεί στον Υποψήφιο, εκείνος πρέπει να
καταθέσει ένα έντυπο αναγνώρισης και διασάφησης, υπόδειγμα του
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οποίου περιλαμβάνεται στο Παράτημα 3 του παρόντος, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μεταβιβάζοντα του
σχετικού Προηγούμενου Δικαιώματος αλλά και από τον Υποψήφιο (ως
αποδέκτη της μεταβίβασης).
3

Εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται
στο Εδάφιο 20(1) και 20(2) του παρόντος, τα Αποδεικτικά Έγγραφα
που θα κατατεθούν δεν δηλώνουν ξεκάθαρα το όνομα του Υποψηφίου
ως δικαιούχου του Προηγούμενου Δικαιώματος που απαιτεί (π. χ. διότι
ο Υποψήφιος έχει υποστεί αλλαγή ονόματος ή συγχώνευση, το
Προηγούμενο Δικαίωμα έχει υποστεί μεταβίβαση de jure κτλ.), ο
Υποψήφιος πρέπει να καταθέσει επίσημα έγγραφα, που να
αποδεικνύουν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με αυτό που
δηλώνεται στα Αποδεικτικά Έγγραφα και ότι είναι δικαιούχος του
Προηγούμενου Δικαιώματος ή για τον νόμιμο διάδοχό του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Εδάφιο 21. Εξέταση από τον Φορέα Επικύρωσης
1.

Στις οδηγίες του μητρώου, ο Φορέας Επικύρωσης που ορίζεται από το
Μητρώο πρέπει να επιβεβαιώσει:
(i)
εάν οι επίσημες απαιτήσεις που ορίζονται στο Εδάφιο 8
καλύπτονται και
(ii)
εάν η απαίτηση για ύπαρξη Προηγούμενου Δικαιώματος για το
όνομα που απαιτείται από τον Υποψήφιο στην Αίτηση πληρείται.
Ο Φορέας Επιβεβαίωσης και το Μητρώο δεν θα υποχρεούνται να
ειδοποιήσουν τον Υποψήφιο, όταν δεν πληρούνται οι ανωτέρω
απαιτήσεις.

2.

Ο Φορέας Επικύρωσης εξετάζει εάν ο Υποψήφιος έχει Προηγούμενο
Δικαίωμα για το όνομα αποκλειστικά επί τη βάσει αναθεώρησης prima
facie της πρώτης σειράς Αποδεικτικών Εγγράφων, που έχουν ληφθεί
και σαρωθεί, προκειμένου να ψηφιοποιηθούν από τον Φορέα
Επιβεβαίωσης (συμπεριλαμβανομένων των Αποδεικτικών Εγγράφων
που έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο, όταν αυτό συμβαίνει) και
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανόνων Sunrise.

3.

Ο Φορέας Επεξεργασίας δεν υποχρεούται, αλλά δικαιούται, κατά την
κρίση του, να διεξάγει τις δικές του έρευνες όσον αφορά τα στοιχεία της
Αίτησης, το απαιτούμενο Προηγούμενο Δικαίωμα και τα
παρουσιαζόμενα Αποδεικτικά Έγγραφα.
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Εδάφιο 22. Απόφαση του Μητρώου
1.

Ο Φορέας Επιβεβαίωσης ενημερώνει το Μητρώο για τις διαπιστώσεις
του σύμφωνα με το Άρθρο 14 των Κανόνων Δημόσιας Πολιτικής και με
τρόπο που συμφωνεί με τους τελευταίους.

2.

Το Μητρώο καταχωρεί τα Ονόματα Τομέα σύμφωνα με την αρχή
«Πρώτος Έρχεσαι, Πρώτος Εξυπηρετείσαι», όταν διαπιστώνει ότι ο
Υποψήφιος έχει αποδείξει την ύπαρξη Προηγούμενου Δικαιώματος
σύμφωνα με το Εδάφιο 2 του παρόντος.
Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σαράντα (40) ημερών, μετά από την
απόφαση του Μητρώου να καταχωρήσει το εν λόγω Όνομα Τομέα
(που αναφέρεται στους Κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ως
«Περίοδος Έφεσης Sunrise»), οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος
μπορεί να ξεκινήσει Διαδικασία ΕΕΔ κατά της απόφασης του Μητρώου,
για μη συμμόρφωση της απόφασης με τους Κανονισμούς.
Το Μητρώο ενεργοποιεί μόνο το Όνομα Τομέα την επόμενη ημέρα από
την ημερομηνία εκπνοής της περιόδου των σαράντα (40) ημερών,
δεδομένου ότι δεν έχει κινητοποιηθεί καμία Διαδικασία ΕΕΔ κατά της
απόφασης του μητρώου εντός της περιόδου των σαράντα (40)
ημερών.

3.

Με κάθε επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τις μεταβιβάσεις
Ονομάτων Χώρου ή την αλλαγή Καταχωρητή όπως ορίζεται στους
Κανόνες,
(α)

(β)

η μεταβίβαση Ονόματος Τομέα σε τρίτον, με την εξαίρεση των
μεταβιβάσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 19 των Κανόνων
Δημόσιας Πολιτικής, και
η αλλαγή Καταχωρητή

μπορούν να συμβούν μόνον μετά την ενεργοποίηση του εν λόγω
Ονόματος Τομέα.
4.

Η απόφαση του Μητρώου να καταχωρήσει ένα Όνομα Τομέα στο
όνομα του Υποψηφίου δεν αποτελεί προηγούμενο σε καμία διαδικασία
δικαστικής ή μη δικαστικής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης
της Διαδικασίας ΕΕΔ επί τη βάσει κερδοσκοπικής ή καταχρηστικής
καταχώρησης.

Εδάφιο 23. Τέλος
Διαδικασίες ΕΕΔ
1.

Διαδικασίας

Επιβεβαίωσης,

Εκκρεμούσες

Εάν δεν έχει τεθεί σε ισχύ καμία τελική απόφαση για Όνομα Τομέα για
το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση μέχρι την 1η Μαΐου 2007 (ή μέχρι την
ημερομηνία που θα κοινοποιήσει το Μητρώο στον ιστότοπό του), το
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μητρώο μπορεί να απαιτήσει από τους Φορείς Επικύρωσης αλλά και
από τα Κρατικά Σημεία Επιβεβαίωσης να επιβεβαιώσουν όλες τις
εκκρεμούσες Αιτήσεις για Ονόματα Τομέα για τις οποίες δεν έχει τεθεί
σε ισχύ τελική απόφαση. Σε αυτήν την περίπτωση, το Μητρώο θα
απαιτήσει από τους αντίστοιχους Υποψήφιους μέσω email να
εξουσιοδοτήσουν τον αντίστοιχο Φορέα Επιβεβαίωσης ή το Κρατικό
Σημείο Επιβεβαίωσης να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του Προηγούμενου
Δικαιώματος που απαιτείται.
2.

Εάν ο Υποψήφιος δεν εξουσιοδοτήσει την επιβεβαίωση των
Προηγούμενων Δικαιωμάτων που απαιτούνται μέσα σε διάστημα ενός
μήνα μετά από την απαίτηση μέσω email που αναφέρεται στο Εδάφιο
23(1), το Μητρώο δικαιούται να απορρίψει την Αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΔΙΑΦΟΡΑ
Εδάφιο 24. Τροποποιήσεις, Κατευθυντήριες Γραμμές, Δυνατότητες
Εφαρμογής.
1.

Το μητρώο μπορεί να εκδώσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές
στον ιστότοπό του αναφορικά με τις διατάξεις των παρόντων Κανόνων
Sunrise. Το Μητρώο μπορεί να τροποποιεί τα Παραρτήματα των
παρόντων Κανόνων Sunrise από καιρό σε καιρό, και αυτές οι
τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα με την κοινοποίησή τους
στον ιστότοπο του Μητρώου.

2.

Εάν κάποιο τμήμα των παρόντων Κανόνων Sunrise κριθεί άκυρο ή μη
εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι από τους παρόντες
Κανόνες Sunrise ισχύουν και είναι εκτελεστοί σαν να μην
συμπεριλαμβάνεται στους παρόντες το τμήμα τους που είναι άκυρο και
μη εκτελεστό.
Για κάθε άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη θα υπάρξει η κατάλληλη διάταξη
που θα την αντικαθιστά, η οποία, στο μέτρο που είναι νομικά δυνατόν, θα
πλησιάζει όσο γίνεται περισσότερο στην ουσία και τον σκοπό των
παρόντων Κανόνων Sunrise, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους Κανόνες.

Εδάφιο 25. Περιορισμός Ευθύνης
1.

Στο μέτρο που επιτρέπεται από το υποχρεωτικό δίκαιο, το Μητρώο θα
είναι υπεύθυνο μόνο όταν αποδεικνύεται η κατάφωρη αμέλεια ή η
ηθελημένη κακή διαχείριση του Μητρώου. Σε καμία περίπτωση δεν θα
αποδοθούν ευθύνες στο Μητρώο για οποιαδήποτε έμμεση,
επακόλουθη μη υλική ζημιά ή απώλεια κέρδους συμβατική, βασισμένη
σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε που
εκδηλώνεται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, και που προκύπτει από ή
είναι συνδεδεμένη με την καταχώρηση ή τη χρήση του Ονόματος
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Τομέα ή με τη χρήση του λογισμικού του ή του ιστοτόπου του, ακόμα
και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή τέτοιων
ζημιών , που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε
αυτό τις αποφάσεις του Μητρώου να καταχωρήσουν ή όχι ένα Όνομα
Τομέα επί τη βάσει των διαπιστώσεων των Φορέων Επιβεβαίωσης και
των Κρατικών Σημείων Επιβεβαίωσης, όπως και τις συνέπειες αυτών
των αποφάσεων.
Μέχρι τον βαθμό που επιτρέπεται υπό το υποχρεωτικό δίκαιο, η
ευθύνη του μητρώου για τις ζημιές θα πρέπει να περιορίζεται σε κάθε
περίπτωση στα 1,000ΕΥΡΩ (χίλια ευρώ). Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι
δεν μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες ή άλλες ζημιές από το Μητρώο
(όπως για παράδειγμα, αλλά και όχι μόνο, τα τέλη που οφείλει να
καταβάλλει ή που έχει ήδη καταβάλει ο Υποψήφιος ή τον Μηνυτή όταν
πρόκειται για δικαστικές ή μη διαδικασίες που έχουν κινηθεί εναντίον
μιας απόφασης του Μητρώου να καταχωρήσει ή όχι ένα Όνομα
Τομέα).
2.

Ο Υποψήφιος δεν θα εμπλέκει το Μητρώο σε αγωγές αποζημιώσεων ή
διαπλοκές που ξεκινάνε από τρίτους, και οφείλει να αποζημιώσει το
Μητρώο για κάθε κόστος ή έξοδο που προκαλεί ή για ζημιές για τις
οποίες μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος μετά από ενέργειες τρίτων
εναντίον του, λόγω του ότι η Αίτηση για την καταχώριση ή τη χρήση του
Ονόματος Χώρου από τον Υποψήφιο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτου.
Για τους σκοπούς του παρόντος Εδαφίου, ο όρος «Μητρώο»
αναφέρεται επίσης στα μέλη και τους υπεργολάβους του,
συμπεριλαμβανομένου και του Φορέα Επεξεργασίας, των Φορέων
Επικύρωσης και των Κρατικών Σημείων Επιβεβαίωσης, και καθέναν
από τους αντίστοιχους διαχειριστές τους, φορείς του και υπαλλήλους
τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΕΔ
Εδάφιο 26. Έναρξη Διαδικασιών ΕΕΔ
1.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εφέσεων Sunrise, η οποία είναι μια
περίοδος σαράντα (40) ημερών μετά από την απόφαση του Μητρώου
για το αν θα καταγραφεί ή όχι ένα Όνομα Τομέα ο Υποψήφιος ή
οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να κινήσει Διαδικασίες
ΕΕΔ (όπως ορίζεται στους Κανόνες Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών) εναντίον του Μητρώου όσον αφορά την εν λόγω απόφαση.

2.

Το μοναδικό αντικείμενο και σκοπός μιας Διαδικασίας ΕΕΔ εναντίον
του Μητρώου είναι να διαπιστωθεί, εάν η σχετική απόφαση του
Μητρώου συγκρούεται με τους Κανονισμούς.
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Εάν κινηθούν περισσότερες από μια Διαδικασίες ΕΕΔ εναντίον του
Μητρώου αναφορικά με την ίδια απόφαση περί καταγραφής η μη ενός
Ονόματος Τομέα μόνο η Διαδικασία ΕΕΔ της οποίας η Ημερομηνία
Έναρξης προηγείται των υπολοίπων, όπως ορίζεται στους Κανόνες
Επίλυσης Διαφορών .eu θα ενεργοποιηθεί, όπως ορίζεται στους
Κανόνες Επίλυσης Διαφορών .eu.
3.

Ο Παροχέας (Provider) μπορεί να απαιτήσει από το Μητρώο να
αποκαλύψει τα Αποδεικτικά Έγγραφα.

Εδάφιο 27. Διαδικασίες ΕΕΔ Εναντίον της Απόφασης του Μητρώου
1.

Εάν η Διαδικασία ΕΕΔ αφορά απόφαση του Μητρώου να καταχωρήσει
ένα Όνομα Τομέα και η Ειδική Επιτροπή ή ο Ειδικός (όπως ορίζεται
στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών .eu) που ορίζεται από τον
Παροχέα καταλήξει ότι η εν λόγω απόφαση δεν συγκρούεται με τους
Κανονισμούς, το Μητρώο θα ενεργοποιήσει αμέσως το Όνομα Τομέα
μετά από την κοινοποίηση της απόφασης από τον Παροχέα.
Εάν η Διαδικασία ΕΕΔ αφορά απόφαση του Μητρώου να καταχωρήσει
ένα Όνομα Τομέα και η Ειδική Επιτροπή ή ο Ειδικός που ορίζεται από
τον Παροχέα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση συγκρούεται
με τους Κανονισμούς, τότε, με την κοινοποίηση της απόφασης από τον
Παροχέα, το Μητρώο θα αποφασίσει την καταχώριση η μη του
Ονόματος Τομέα στο όνομα του επόμενου Υποψηφίου στον κατάλογο
για το εν λόγω Όνομα Τομέα, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται
στους παρόντες Κανόνες Sunrise.
Εάν η Διαδικασία ΕΕΔ αφορά απόφαση του Μητρώου να μην
καταχωρήσει ένα Όνομα Τομέα και η Ειδική Επιτροπή ή ο Ειδικός που
έχει οριστεί από τον Παροχέα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω
απόφαση συγκρούεται με τους Κανονισμούς, τότε μετά την
κοινοποίηση της απόφασης από τον Παροχέα, το Μητρώο θα
καταχωρήσει το Όνομα Τομέα στο όνομα του Υποψηφίου και θα
ενεργοποιήσει αμέσως το Όνομα Τομέα.
Εάν η Διαδικασία ΕΕΔ αφορά απόφαση του Μητρώου να μην
καταχωρήσει ένα Όνομα Τομέα και η Ειδική Επιτροπή ή ο Ειδικός που
έχει οριστεί από τον Παροχέα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω
απόφαση δεν συγκρούεται με τους Κανονισμούς, η Ειδική Επιτροπή ή
ο Ειδικός θα απορρίψουν την Αγωγή.

2.

Μια απόφαση του Μητρώου να καταχωρήσει ή όχι ένα Όνομα Τομέα
μπορεί να γίνει αντικείμενο ενεργοποίησης μίας και μόνο Διαδικασίας
ΕΕΔ εναντίον του Μητρώου. Αυτό δεν εμποδίζει τους τρίτους να
κινήσουν Διαδικασία ΕΕΔ επί τη βάσει καταχρηστικής ή κερδοσκοπικής
καταχώρισης ενός Ονόματος Τομέα μετά από την Περίοδο Έφεσης
Sunrise ή αφότου η Διαδικασία ΕΕΔ εναντίον του Μητρώου καταλήξει
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στην ενεργοποίηση του Ονόματος Τομέα, σύμφωνα με τους Κανόνες
Επίλυσης Διαφορών .eu.
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Παράρτημα 1
Αναμένεται να δημοσιευτεί έως την 6η Οκτωβρίου
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Παράρτημα 2
Αναμένεται να δημοσιευτεί έως την 6η Οκτωβρίου
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Παράρτημα 3
Αναμένεται να δημοσιευτεί έως την 6η Οκτωβρίου
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