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MÄÄRITELMÄT
Jäljempänä esitettyjä määritelmiä ja tähän asiakirjaan sisältyviä sopimusehtoja sovelletaan
kaikkiin Vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana tehtyihin Hakemuksiin.
.eu
riidanratkaisusäännöt

tarkoittaa Yleisten toimintasääntöjen 22 artiklassa
tarkoitettua Vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä
koskevia sääntöjä;

.euasetus

tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä
huhtikuuta 2002, .eualuetunnuksen
perustamisesta, EUVL L 113, 30.4.2002, s. 1–5;
tarkoittaa Rekisterille osoitettua Verkkotunnuksen
rekisteröintiä
koskevaa
pyyntöä,
joka
on
täydellinen, tehty teknisesti oikealla tavalla ja
täyttää kaikki näiden Sunrisesääntöjen 3 kohdassa
(a) ja rekisteröintiohjeissa (b) esitetyt vaatimukset;

Hakemus

Hakija

tarkoittaa luonnollista henkilöä, yhtiötä tai
organisaatiota, joka jättää Rekisterille Hakemuksen
Rekisterinpitäjän välityksellä;

Vahvistusilmoitus

tarkoittaa
Rekisterin
Hakijalle
(ja
Hakijan
Hakemuksessa
mahdollisesti
mainitsemalle
henkilölle) lähettämää sähköpostiviestiä, jossa
ilmoitetaan, että Hakemus on vastaanotettu;

Saatekirje

tarkoittaa vakiomuotoista sähköistä lomaketta,
jonka Rekisteri toimittaa Hakijalle (ja Hakijan
Hakemuksessa
mahdollisesti
mainitsemalle
henkilölle), kun Rekisteri on vastaanottanut
Hakemuksen;

Todistusaineiston
toimittaja

tarkoittaa osapuolta, jonka Hakija on nimennyt 5
kohdan 2 alakohdan mukaisesti ja joka vastaa
Todistusaineiston toimittamisesta Todistusaineiston
käsittelijälle;

Todistusaineisto

tarkoittaa aineistoa, jonka Hakija (tai joku muu
hänen nimissään) toimittaa Todistusaineiston
käsittelijälle näiden Sunrisesääntöjen mukaisesti;

Verkkotunnus

tarkoittaa verkkotunnusta, joka on rekisteröity
suoraan .eualuetunnuksen alaiseksi tai josta on
jätetty rekisteröintipyyntö tai Hakemus Rekisteriin;

Julkishallinnon
validointipisteet

tarkoittaa Yleisten toimintasääntöjen 13 artiklan
toisen kohdan mukaisesti nimettyjä elimiä, joiden
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tehtävänä on hoitaa Yleisten toimintasääntöjen 10
artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen nimien validointi;
Vaiheittainen
rekisteröintijakso

tarkoittaa Yleisten toimintasääntöjen IV luvussa
mainittua ja sen säännösten mukaisesti ilmoitettua
neljän kuukauden jaksoa ennen Verkkotunnusten
yleisen rekisteröinnin alkamista, jonka aikana
Verkkotunnuksia voivat rekisteröidä vain
kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa
tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien
oikeuksien haltijat ja Julkisoikeudelliset elimet;

Aiemmat oikeudet

tarkoittaa
kansallisella
ja/tai
yhteisön
lainsäädännöllä suojattuja aiempia oikeuksia, joihin
viitataan Yleisten toimintasääntöjen 10 artiklan 1
kohdan toisessa kappaleessa;

Todistusaineiston
käsittelijä

tarkoittaa Validointiasiamiestä, jonka Rekisteri on
nimennyt käsittelemään todistusaineistoa tämän
asiakirjan 9 kohdassa kuvatulla tavalla;

Julkisoikeudelliset
elimet

merkitsee samaa tahoa, joka on määritelty Yleisten
toimintasääntöjen
10
artiklan
1
kohdan
kolmannessa kappaleessa;

Yleiset
toimintasäännöt

tarkoittaa komission asetusta (EY) N:o 874/2004,
annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu
aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista
yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä
koskevista periaatteista, EUVL L 162, 30.4.2004, s.
40–50; 4050;

Rekisterinpitäjä

tarkoittaa henkilöä tai tahoa, joka Rekisterin kanssa
tehdyn sopimuksen perusteella tarjoaa Hakijoille
verkkotunnusten rekisteröintipalveluita;

Rekisteröintiä
tarkoittaa asiakirjaa .euverkkotunnusten
koskevat toimintalinjat rekisteröintiä koskevat toimintalinjat, joka on
saatavissa Rekisterin WWWsivustossa;
Rekisteri

tarkoittaa voittoa tavoittelematonta organisaatiota
EURid vzw/asbl, joka on merkitty asianmukaisesti
kaupparekisteriin, joka toimii laillisesti Belgian lain
mukaan ja jonka rekisteröity toimipaikka on
osoitteessa Park Station, Woluwelaan 150, 1831
Diegem, Belgia;

Asetukset

tarkoittaa .euasetusta ja Yleisiä toimintasääntöjä
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Säännöt

tarkoittaa Sopimusehtoja, rekisteröintiä koskevia
toimintalinjoja, .euriidanratkaisusääntöjä, Sunrise
sääntöjä, rekisteröintiohjeita ja Asetuksia, joita on
pidettävä Yleisten toimintasääntöjen 3 artiklassa
tarkoitettuina rekisteröintiehtoina;

Sunrisesäännöt

tarkoittaa tässä asiakirjassa ja sen liitteissä
mainittuja ehtoja;

Sopimusehdot

tarkoittaa .euverkkotunnuksen rekisteröintiä
koskevia Sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa
Rekisterin WWWsivustossa;

Validointiasiamies

tarkoittaa osapuolta, jonka Rekisteri nimeää
validoimaan
Hakijoiden
ilmoittamia
Aiempia
oikeuksia koskevan Todistusaineiston.

Muut tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitetut käsitteet määritellään asiakirjoissa
Sopimusehdot, Rekisteröintiä koskevat toimintalinjat, .euriidanratkaisusäännöt ja/tai
Asetukset.

TAVOITE JA SOVELTAMISALA
Näissä Sunrisesäännöissä sekä asiakirjoissa Sopimusehdot ja Rekisteröintiä koskevat
toimintalinjat selvitetään yksityiskohtaisesti kaikki tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet,
joita Rekisterin on käytettävä varmistaakseen, että Vaiheittaisen rekisteröintijakson hallinto
on asiallista, oikeudenmukaista ja teknisesti luotettavaa, ja määritellään rekisteröintiä
koskevat ehdot sekä perussäännöt ja menettelyt, joita sovelletaan
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Hakijoihin, jotka jättävät Hakemuksen Rekisterinpitäjän välityksellä
Rekisterinpitäjiin
mihin tahansa osapuoleen, esimerkiksi Todistusaineiston toimittajaan, joka
toimittaa Hakemukseen liittyvää Todistusaineistoa
Todistusaineiston käsittelijään, joka käsittelee Todistusaineistoa 9 kohdassa
kuvatulla tavalla
Validointiasiamiehiin, jotka tutkivat Todistusaineistoa
Rekisteriin, kun päätetään, rekisteröidäänkö Verkkotunnus vai ei
Riidanratkaisuelimen jäseniin heidän päättäessään Valituksesta, joka on
tehty Rekisterin tekemästä päätöksestä rekisteröidä tai jättää rekisteröimättä
Verkkotunnus.

Näitä Sunrisesääntöjä sovelletaan kaikkiin Hakemuksiin, jotka on tehty Vaiheittaisen
rekisteröintijakson aikana.
Sopimusehtoja ja Rekisteröintiä koskevia toimintalinjoja sovelletaan kaikkiin Hakemuksiin
sekä kyseisiin Hakemuksiin liittyviin Hakijan ja Rekisterin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Mikäli nämä Sunrisesäännöt ovat ristiriidassa Rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen ja/
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tai Sopimusehtojen kanssa tai niiden vastaisia, nämä Sunrisesäännöt ovat ensisijaisia
Rekisteröintiä koskeviin toimintalinjoihin ja Sopimusehtoihin verrattuna.
Sunrisesääntöjen V ja VI lukuja ei sen sijaan sovelleta, jos Hakija on Julkisoikeudellinen
elin, joka pyytää Yleisten toimintasääntöjen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun nimen
rekisteröintiä. Euroopan komissio, Hakijan jäsenvaltio ja/tai toimivaltaiset Julkishallinnon
validointipisteet voivat asettaa erityisiä sääntöjä Julkisoikeudellisille elimille, jotka pyytävät
näiden nimien rekisteröintiä.

I LUKU

YLEISTÄ

1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset
Verkkotunnuksen rekisteröintiä voivat hakea vain sellaiset luonnolliset henkilöt, yhtiöt ja
organisaatiot, jotka täyttävät vähintään yhden .euasetuksen 4 artiklan 2 kohdan b
alakohdassa säädetyn kelpoisuusvaatimuksen.
2 kohta.
Saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaate; Tekniset vaatimukset;
Käytöstä poistetut ja varatut nimet
1.

Yleisten toimintasääntöjen 2 artiklassa mainittu Vaiheittaisen rekisteröintijakson
aikana käytettävä saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaate tarkoittaa, että
Rekisteri rekisteröi tietyn Verkkotunnuksen sille taholle, joka ensimmäisenä lähettää
kyseistä Verkkotunnusta koskevan Hakemuksen Rekisterille (yksinomainen
vertailukohta on päivämäärä ja kellonaika, jolloin Hakemus on saapunut Rekisterin
järjestelmiin). Ehtona on, että
(i)
Todistusaineiston käsittelijä saa Todistusaineiston 40 kalenterivuorokauden
kuluessa siitä, kun Hakemus on saapunut Rekisteriin ja että
(ii)
Hakijan ilmoittaman Aiemman oikeuden tai Yleisten toimintasääntöjen 10
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun nimeen kohdistuvan oikeuden olemassaolo
on validoitu tässä asiakirjassa olevien ehtojen mukaisesti.

2.

Rekisteri hyväksyy vain sellaisia nimiä koskevat Hakemukset, jotka ovat
Sopimusehtojen 2 kohdan 2 alakohdassa mainittujen vaatimusten mukaisia. On
kuitenkin mahdollista jättää sellaista Verkkotunnusta koskeva Hakemus, joka on
rekisteröity mutta ei vielä aktivoitu, kuten tämän asiakirjan 22 kohdan 2
alakohdassa mainitaan.

3 kohta.
1.

Hakijan velvollisuudet

Hakemusta pidetään täydellisenä vain, jos Hakija
Rekisterinpitäjän välityksellä ainakin seuraavat tiedot:
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(i)

(ii)

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

Hakijan täydellinen nimi; ellei yhtiön tai organisaation nimeä ole mainittu,
Verkkotunnusta pyytävänä yksilönä pidetään Hakijaa; jos yhtiön tai
organisaation nimi on mainittu, Hakijaksi katsotaan yhtiö tai organisaatio
osoite ja Euroopan yhteisössä sijaitseva maa,
i. jossa Hakijan yrityksen rekisteröity toimipaikka, keskushallinto tai
pääasiallinen liikepaikka sijaitsee
ii. johon Hakijan organisaatio on sijoittunut tai
iii. jossa Hakija asuu
Hakijan (tai hänen edustajansa) sähköpostiosoite
puhelinnumero, josta Hakijan (tai hänen edustajansa) voi tavoittaa
Verkkotunnus, jota Hakemus koskee
Vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä käytettävä kieli
koko nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu
Hakijan ilmoittaman Aiemman oikeuden tyyppi Yleisten toimintasääntöjen 10
artiklan 1 kohdan toisessa kappaleessa esitettyjen tyyppien mukaisesti
maa, jossa ilmoitettu Aiempi oikeus on suojattu
Validointiasiamiehelle toimitettavan Todistusaineiston kieli.

Edellä kohdissa (viii) ja (ix) mainittuja tietoja pidetään nimeen kohdistuvan Aiemman
oikeuden oikeusperustana kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä.
2.

Haun kohteena olevan Verkkotunnuksen on sisällettävä koko nimi, johon Aiempi
oikeus kohdistuu, kuitenkin ottaen huomioon (i) Yleisten toimintasääntöjen 11 artikla
ja (ii) tämän asiakirjan 19 kohta.

3.

Rekisterillä on oikeus vaihtaa edellä mainittuja tietoja Validointiasiamiehen
(miesten) (mukaan lukien heidän asiamiehensä ja alihankkijansa) ja/tai
Julkishallinnon validointipisteiden kanssa, jotta nimiin kohdistuvien oikeuksien
validointi voidaan toteuttaa.

4 kohta.
1.

Hakijan on Sopimusehtojen 4 kohdassa mainittujen ilmoitusten ja takeiden lisäksi
annettava ilmoitus ja takeet siitä, että
(i)
(ii)
(iii)

2.

Hakijan antamat ilmoitukset ja takeet

se on Aiemman oikeuden omistaja, haltija tai käyttöluvan haltija (jos on
tarpeen)
Aiempi oikeus on Hakemuksen tekopäivänä laillisesti voimassa oleva oikeus
ja että
Todistusaineiston käsittelijälle toimitettava Todistusaineisto sisältää oikeat ja
aidot jäljennökset asianomaisista alkuperäisasiakirjoista ja näytön Aiemman
oikeuden olemassaolosta ja että aineisto on täydellinen, täsmällinen,
ajantasainen, vilpitön ja Sunrisesääntöjen mukaisesti laadittu.

Euroopan komissio, Hakijan jäsenvaltio ja/tai toimivaltainen Julkishallinnon
validointipiste voivat asettaa erityisehtoja Julkisoikeudellisille elimille, jotka jättävät
Yleisten toimintasääntöjen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua nimeä koskevan
Hakemuksen.
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II LUKU

HAKUMENETTELY

5 kohta.

Rekisterinpitäjän ja Todistusaineiston toimittajan valinta

1.

Verkkotunnuksia voi hakea vain Rekisteriltä Hakijan nimissä mutta omaan
laskuunsa toimivan Rekisterinpitäjän välityksellä.
Hakijan on siis Hakemuksen jättämistä varten valittava Rekisterin akkreditoima
Rekisterinpitäjä Rekisterin WWWsivustossa olevasta luettelosta.

2.

Hakija voi nimetä Todistusaineiston toimittajan ilmoittamalla Hakemuksessa
Todistusaineiston toimittajan sähköpostiosoitteen.

3.

Rekisteri, Validointiasiamiehet ja Julkishallinnon validointipisteet eivät ole Hakijan ja
hänen Rekisterinpitäjänsä välisen sopimuksen eivätkä Hakijan ja hänen
Todistusaineiston toimittajansa välisen sopimuksen osapuolia, joten niitä ei voida
velvoittaa mihinkään tai asettaa vastuuseen näiden sopimusten nojalla.

6 kohta.
1.

Vahvistusilmoitus

Kun Rekisteri on vastaanottanut Hakemuksen, se lähettää Hakijalle ja sen
nimeämälle Todistusaineiston toimittajalle (jos sellainen on) sähköpostitse
Vahvistusilmoituksen, jossa on
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Verkkotunnus, jota Hakemus koskee
päivämäärä ja kellonaika, jolloin Rekisteri on vastaanottanut Hakemuksen
Hakijan asema kyseistä Verkkotunnusta hakevien jonossa
eräpäivä, johon mennessä Todistusaineiston käsittelijän on saatava
vaadittava Todistusaineisto.

Vahvistusilmoitus lähetetään Hakijan ja Todistusaineiston toimittajan, jos sellainen
on
Hakemuksessa
nimetty,
sähköpostiosoitteeseen.
Rekisteri
käyttää
Todistusaineiston toimittajan sähköpostiosoitetta vain tähän tarkoitukseen.
2.

Ellei tässä asiakirjassa ole toisin mainittu, Hakijalle (ja Todistusaineiston
toimittajalle, jos sellainen on) lähetetty Vahvistusilmoitus sisältää lisäksi Rekisterin
WWWsivulle vievän hyperlinkin, josta Hakija voi ottaa esille vakiomuotoisen
Saatekirjeen (.pdfmuodossa) sillä Euroopan unionin kielellä, jonka hän on
Hakemuksen tehdessään valinnut. Jos Hakija on nimennyt Rekisterinpitäjänsä
Todistusaineiston toimittajakseen ja jos Todistusaineiston käsittelijä on antanut
Rekisterinpitäjälle kirjalliset valtuudet toimittaa Todistusaineiston sähköisesti,
Vahvistusilmoituksessa ei ole kyseistä hyperlinkkiä.
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III LUKU

SUNRISE WHOIS TIETOKANTA

7 kohta.

Sunrise WHOIS tietokanta

1.

Kun Rekisteri on vastaanottanut täydellisen ja teknisesti oikealla tavalla tehdyn
Hakemuksen, se syöttää asiaan kuuluvat tiedot Hakemuksesta Sunrise WHOIS
tietokantaan. Sunrise WHOIS tietokannassa voi olla kustakin vastaanotetusta
Hakemuksesta seuraavat tiedot:
(i)
(ii)

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

(ix)

(x)

(xi)
2.

Verkkotunnus, jota Hakemus koskee
järjestysluku, joka ilmoittaa, kuinka monentena Hakemus on tullut Rekisteriin,
vastaanottopäivä ja kellonaika sekä Hakemuksen asema kyseistä
Verkkotunnusta hakevien jonossa
Hakijan täydellinen nimi
Hakijan yhteystiedot
Hakijan ilmoittaman Aiemman oikeuden tyyppi
koko nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu
maa, jossa Aiempi oikeus on suojattu
ensimmäinen tilakenttä, jossa ilmoitetaan, onko Todistusaineiston käsittelijä
saanut Todistusaineiston, ja ilmoitetaan tarvittaessa Todistusaineiston
vastaanottopäivä.
toinen tilakenttä, jossa ilmoitetaan se, onko Rekisteri päättänyt rekisteröidä
Verkkotunnuksen Hakijan nimissä vai ei, ja jos päätös on tehty, päätöksen
tulos
kolmas tilakenttä, jossa ilmoitetaan, onko kyseistä Verkkotunnusta koskevia
käsittelyjä vireillä tuomioistuimissa tai muissa elimissä Rekisterin tietojen
mukaan
Vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä käytettävä kieli.

Edellä 7 kohdan 1 alakohdan (viii) alakohdassa tarkoitetussa tilakentässä mainitaan
tarvittaessa päivämäärä, jolloin Todistusaineisto on vastaanotettu.
Ilmoitus siitä, että Todistusaineiston käsittelijä on saanut Todistusaineiston, ei saa
rakenteeltaan olla sellainen, että siinä annetaan ymmärtää vastaanotetun
Todistusaineiston täyttävän näissä Sunrisesäännöissä asetetut ehdot.

3.

Todistusaineiston käsittelijän velvollisuus on ilmoittaa Rekisterille tilassa
tapahtuneesta muutoksesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun Todistusaineiston
käsittelijä on saanut ensimmäisen erän tiettyyn Hakemukseen liittyvästä
Todistusaineistosta. Todistusaineiston käsittelijä ei anna muuta tietoa siitä, onko
Todistusaineisto vastaanotettu vai ei ja mikä on sen vastaanottopäivämäärä.
Sunrise WHOIS tietokanta on ainoa tietolähde, josta voi tarkistaa, onko
Todistusaineiston käsittelijä saanut Todistusaineiston.

4.

Edellä 7 kohdan 1 alakohdan (ix) alakohdassa tarkoitetussa tilakentässä voidaan
antaa seuraavat tiedot rekisteröinnin tilasta:
(i)

aloitettu
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Verkkotunnus rekisteröity mutta ei aktivoitu
Verkkotunnus rekisteröity ja aktivoitu
Hakemus hylätty
voimassaolo päättynyt (Todistusaineistoa ei ole saatu ajoissa tai se ei ole
ollut soveltuvaa)
voimassaolo päättynyt (koska Julkishallinnon validointipiste ei ole tehnyt
päätöstä 90 kalenterivuorokauden kuluessa siitä, kun Rekisteri on pyytänyt
Hakemukseen liittyvän Todistusaineiston validointia)
Ei otettu käsiteltäväksi (koska Verkkotunnus on rekisteröity ja aktivoitu toisen
Hakijan nimissä).

”Aloitettu”tila on oletuksena kaikissa Hakemuksissa. Kaikki tilaa koskevat
muutokset kuuluvat yksinomaan Rekisterin vastuualueeseen.

IV LUKU

TODISTUSAINEISTO

8 kohta.

Todistusaineistoa koskevat viralliset vaatimukset

1.

Tämän asiakirjan 6 kohdan 2 alakohdassa mainitusta hyperlinkistä pääsee
Rekisterin osoittamalle WWWsivulle, jossa
(i)
(ii)

2.

Kun nämä tiedot on annettu, Rekisteristä saa sähköisen .pdfmuodossa olevan
Saatekirjeen, jossa on vähintään seuraavat tiedot:
(i)
(ii)

3.

Hakijaa pyydetään ilmoittamaan Rekisterille Todistusaineistonsa sivumäärä
ja
Hakija voi valita jonkin muun Euroopan unionin virallisen kielen kuin sen,
jonka Rekisterinpitäjä on valinnut Saatekirjeeseen jättäessään Hakemuksen
Rekisteriin.

Todistusaineiston käsittelijän nimi ja osoite
seuraavat Sunrise WHOIS tietokannasta otetut tiedot:
(a)
Verkkotunnus, jota Hakemus koskee
(b)
Hakijan täydellinen nimi(c) Hakijan yhteystiedot
(d)
Hakijan ilmoittaman Aiemman oikeuden tyyppi
(e)
maa, jossa ilmoitettu Aiempi oikeus on suojattu
(f)
koko nimi, johon Hakija katsoo Aiemman oikeuden kohdistuvan
(g)
Validointiasiamiehelle toimitettavan Todistusaineiston kieli
(h)
päivämäärä, jolloin Rekisteri on vastaanottanut Hakemuksen
(i)
yksilöllinen viivakoodi.

Hakijan tai sen Todistusaineiston toimittajan on
(i)
(ii)

tulostettava Saatekirje Rekisterin WWWsivustosta
ilmoitettava Saatekirjeessä Todistusaineistossa käytettävä virallinen kieli, jos
siinä käytetään muuta Euroopan unionin virallista kieltä kuin Hakemuksessa
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(iii)
(iv)
(v)

valittu kieli Jos Saatekirjeessä on valittu jokin muu virallinen kieli, kaiken
toimitetun Todistusaineiston on oltava Saatekirjeessä valitulla kielellä
allekirjoitettava Saatekirje
liitettävä mukaan V luvussa tarkoitettu asiaan kuuluva Todistusaineisto ja
merkittävä nimikirjaimin mainittu Todistusaineisto.

Ellei tässä asiakirjassa ole nimenomaan toisin mainittu, Saatekirjeen sanamuotoa ei
ole sallittua muuttaa; Todistusaineisto, joka on ilman Saatekirjettä tai jonka
Saatekirjettä on muuteltu tai ei ole asianmukaisesti allekirjoitettu, hylätään lukuun
ottamatta sellaista Todistusaineistoa, jonka Rekisterinpitäjä on jättänyt sähköisesti
(jolloin Todistusaineiston käsittelijälle ei tarvitse toimittaa Saatekirjettä).
4.

Todistusaineistoa, jossa on käytetty muuta kuin näiden Sunrisesääntöjen
mukaisesti valittua kieltä, ei oteta käsiteltäväksi. Jos osa Todistusaineistoa on
laadittu muulla kuin Hakijan valitsemalla virallisella kielellä, siihen on liitettävä
virallisen kääntäjän tekemä käännös, joka on Hakemuksessa tai Saatekirjeessä
valittua kieltä, tapauksen mukaan.

5.

Asianmukaisesti allekirjoitettu Saatekirje ja siihen liitetty Todistusaineisto on
lähetettävä Saatekirjeessä mainittuun osoitteeseen. Asiakirjoja, jotka on lähetetty
muuhun kuin Saatekirjeessä mainittuun osoitteeseen, ei oteta huomioon.
Todistusaineisto on lähetettävä tavanomaisena postina, kirjattuna postina tai
kuriiripostina.
Todistusaineistoa ei ole sallittua toimittaa muilla tavoin kuin tässä 8 kohdan 5
alakohdassa mainitulla tavalla (esimerkiksi telefaksilla tai sähköpostilla), paitsi
Rekisterinpitäjän välityksellä, jos Todistusaineiston käsittelijä on antanut tälle
kirjalliset valtuudet toimittaa Todistusaineisto sähköisesti Todistusaineiston
käsittelijälle.
Todistusaineiston käsittelijän on saatava Todistusaineisto neljänkymmenen (40)
kalenterivuorokauden kuluessa siitä, kun Rekisteri on vastaanottanut Hakemuksen;
mikäli näin ei tapahdu, Hakemuksen voimassaolon katsotaan päättyneen.
Todistusaineiston voi vastaanottaa vain Todistusaineiston käsittelijä kello 8.00–
17.00 (Belgian aikaa) Belgiassa käytössä olevina yleisinä työpäivinä. Selvyyden
vuoksi mainittakoon, ettei lauantai ja sunnuntaipäiviä eikä Belgian yleisiä
lomapäiviä pidetä yleisinä työpäivinä Belgiassa.
Tämän vuoksi siinä tapauksessa, että Yleisten toimintasääntöjen 14 artiklan
neljännessä kappaleessa tarkoitettu neljänkymmenen päivän ajanjakso päättyy
lauantai tai sunnuntaipäivänä tai Belgiassa käytössä olevana yleisenä
lomapäivänä, Todistusaineisto, joka ei ole saapunut Belgiaan tällaista lauantai tai
sunnuntaipäivää taikka yleistä lomapäivää edeltävänä viimeisenä yleisenä
työpäivänä, katsotaan saapuneeksi määräpäivän jälkeen.

6.

Hakijan nimissä lähetetyn Saatekirjeen ja siihen liitetyn Todistusaineiston on
täytettävä seuraavat vaatimukset:

p. 12/28

.eu Sunrisesäännöt
v. 1

(i)

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

kunkin Hakemuksen tukena on oltava yksi (1) Todistusaineistoerä;
useiden Hakemusten Todistusaineistoeriä ei saa lähettää samassa
pakkauksessa tai kirjekuoressa
paperiliuskojen on oltava kooltaan DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) tai kirjekokoa
(27,94 cm x 21,59 cm)
asiakirjat on tulostettava läpikuultamattomalle valkoiselle paperille
sivut on numeroitava juoksevasti aloittaen sivusta 1; Saatekirjettä ei
numeroida
teksti on tulostettava vain paperin toiselle puolelle
asiakirjojen on oltava helposti luettavia myös skannattuina
Todistusaineistoa ei saa korjailla eikä muuttaa muulla tavoin
paperiliuskoja ei saa taittaa, nitoa, liimata eikä kiinnittää toisiinsa millään
muullakaan tavalla

On yksin Hakijan vastuulla varmistaa, että näitä vaatimuksia noudatetaan.
Todistusaineiston, joka on lähetetty Hakijan nimissä Todistusaineiston käsittelijälle,
lähettäjäksi katsotaan Hakija.
7.

Todistusaineiston käsittelijä ei ole velvollinen käsittelemään tai ottamaan huomioon
sellaista tietoa tai aineistoa, joka ei täytä kaikkia edellä 8 kohdan 6 alakohdassa
asetettuja vaatimuksia.
Rekisteri ja Todistusaineiston käsittelijä eivät ole velvollisia ilmoittamaan Hakijalle,
miltä osin Todistusaineisto täyttää tässä kohdassa mainitut vaatimukset.

8.

Todistusaineiston käsittelijän ja/tai Rekisterin ilmoitus tai todistus Todistusaineiston
vastaanottamisesta ei saa rakenteeltaan olla sellainen, että siinä annetaan
ymmärtää Hakijan toimittamien tai hänen puolestaan toimitettujen tietojen täyttävän
tässä luvussa asetetut ehdot.

9 kohta.
1.

Kun Todistusaineiston käsittelijä on saanut Saatekirjeen ja siihen liitetyn
Todistusaineiston käsittelijälle osoitetun Todistusaineiston, hän
(i)
(ii)

2.

Todistusaineiston käsittely

leimaa Todistusaineistoon saapumispäivämäärän
skannaa saamansa tiedot ja aineiston, ellei Todistusaineiston käsittelijä
ole saanut Todistusaineistoa sähköisessä muodossa Rekisterinpitäjältä,
jolle hän on antanut kirjalliset valtuudet toimittaa Todistusaineisto
sähköisessä muodossa.

Rekisterillä ja Todistusaineiston käsittelijällä on oikeus harkintansa mukaan jättää
huomioimatta saamansa tiedot ja aineisto, jos Todistusaineiston käsittelijä on jo
saanut erän samaan Hakemukseen liittyvää Todistusaineistoa; Todistusaineiston
käsittelijä voi kuitenkin pyytää Rekisterin välityksellä Hakijaa toimittamaan uuden
erän Todistusaineistoa, jos hänen saamansa alkuperäinen Todistusaineisto on
vahingossa vaurioitunut tai tuhoutunut lähetyksen aikana tai sen jälkeen.
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3.

Todistusaineiston käsittelijä ilmoittaa Rekisterille kunkin Todistusaineiston erän
saapumispäivän, paitsi edellä 9 kohdan 2 alakohdassa mainituissa tapauksissa
vastaanotettuja eriä; tiedot toimitetaan Rekisterin ja Todistusaineiston käsittelijän
kesken sovitulla tavalla.

4.

Hakija ei voi tarkastaa Todistusaineistoa sen jälkeen, kun se on saapunut
Todistusaineiston käsittelijälle.
Hakija
suostuu
siihen,
että
Todistusaineiston
käsittelijän
saamasta
Todistusaineistosta tulee Todistusaineiston käsittelijän yksinomaista omaisuutta;
Rekisteri ja Todistusaineiston käsittelijä eivät palauta mitään Todistusaineistoa
Hakijalle, Rekisterinpitäjälle tai muille Hakijan nimeämille henkilöille.

5.

Rekisteri ja Todistusaineiston käsittelijä saattavat Todistusaineistoa julkisuuteen
vain siltä osin kuin toimivaltainen tuomioistuin, julkinen vallankäyttö tai
valvontaviranomainen vaatii tai on olemassa laillinen velvollisuus tai vaatimus tehdä
niin. Lisäksi Rekisteri tuo Todistusaineistoa julkisuuteen sähköisessä muodossa tai
antaa
siihen
ohjeet
toimiessaan
vastaajana
Vaihtoehtoisessa
riidanratkaisumenettelyssä silloin, kun Rekisterin tekemästä päätöksestä on
valitettu.

V LUKU

AIEMPIEN OIKEUKSIEN VALIDOINTI

10 kohta.

Validointimenetelmä

1.

Validointiasiamies vahvistaa Rekisteriltä saamiensa ohjeiden mukaan, voidaanko
Todistusaineistolla osoittaa, että Hakijan Hakemuksessaan ilmoittama Aiempi
oikeus on pätevä.

2.

Validointiasiamies tutkii identtisiä Verkkotunnuksia koskevat Todistusaineistot siinä
järjestyksessä, jossa Rekisteri on vastaanottanut Hakemukset, Yleisten
toimintasääntöjen 14 artiklassa esitetyn menettelyn mukaisesti.
Kun Verkkotunnukset eivät ole identtisiä, Todistusaineiston käsittelijä voi työn
nopeuttamiseksi valita itselleen sopivan Todistusaineistojen tutkimisjärjestyksen
esimerkiksi seuraavilla perusteilla:
(i)
(ii)
(iii)

sellaisten Hakemusten määrä, joissa ei ole identtisiä Verkkotunnuksia
Hakemuksiin liittyvässä Todistusaineistossa käytetty kieli
aika ja voimavarat, jotka Aiempien oikeuksien olemassaolon
vahvistaminen toimitetun Todistusaineiston pohjalta vaatii.

Validointiasiamiehet toimivat alihankkijoina Rekisterille, joka on ainoa osapuoli, joka
voi päättää Verkkotunnuksen rekisteröinnistä Hakijan nimiin.
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11 kohta.
1.

Aiemmat oikeudet – Yleistä

Vaiheittaisen
rekisteröintijakson
Verkkotunnuksiksi hakea vain
(i)
(ii)

ensimmäisessä

vaiheessa

voidaan

rekisteröityjä yhteisön tai kansallisia tavaramerkkejä tai
maantieteellisiä merkintöjä tai alkuperänimityksiä

ja Hakijana voi olla kyseisen Aiemman oikeuden tai käyttöluvan haltija (tapauksen
mukaan),
sanotun
kuitenkaan
rajoittamatta
Julkisoikeudellisten
elinten
mahdollisuutta hakea verkkotunnuksia Yleisten toimintasääntöjen 10 artiklan 3
kohdan mukaisesti.
2.

Vaiheittaisen rekisteröintijakson toisessa vaiheessa voidaan Verkkotunnuksiksi
hakea vain
(i)
(ii)

edellä 11 kohdan 1 alakohdassa lueteltuja Aiempien oikeuksien tyyppejä tai
muita Aiempien oikeuksien tyyppejä

ja Hakijana voi olla kyseisen Aiemman oikeuden haltija.
3.

Hakijan on oltava Aiemman oikeuden haltija (tai käyttöluvan haltija, tapauksen
mukaan) viimeistään sinä päivänä, jolloin Hakemus saapuu Rekisteriin, jolloin
Aiemman oikeuden on oltava voimassa, mikä tarkoittaa, että sen on oltava täysin
lainvoimainen.

12 kohta.
1.

Todistusaineisto – Yleiset sisältöä koskevat vaatimukset

Ellei näiden Sunrisesääntöjen 13 tai 18 kohdassa toisin määrätä, Hakijan on
toimitettava Todistusaineisto, joka sisältää
(i)

(ii)

toimivaltaisen viranomaisen, oikeusalan toimijan1 tai hyväksytyn edustajan2
allekirjoittaman valaehtoisen todistuksen, jossa vakuutetaan, että Hakijan
ilmoittama Aiemman oikeuden tyyppi on suojattu asianomaisen jäsenvaltion
lainsäädännöllä, ja johon sisältyvät
a. viittaukset asianomaisiin lainkohtiin, tieteellisiin tutkimuksiin ja oikeuden
päätöksiin ja
b. kyseisen suojelun vaatimat edellytykset; ja
näytön siitä, että koko nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu, täyttää kaikki
kyseisissä laeissa sekä asiaankuuluvissa tieteellisissä tutkimuksissa ja
oikeuden päätöksissä mainitut edellytykset ja että kyseinen nimi on suojattu
asianomaisella Aiemmalla oikeudella.

1

Oikeusalan toimija on henkilö, jolla on ammatillinen pätevyys harjoittaa asianajajan ammattia jossakin
jäsenvaltioista ja jonka toimipaikka on yhteisössä (ks. direktiivi 98/5/EY, 16.2.1998, EYVL EY L 77,
14.3.1998, s. 38).
2
Hyväksytty edustaja on henkilö, jolla on oikeus edustaa asiakkaita teollisoikeuksia käsittelevissä
kansallisissa keskusvirastoissa, sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (OHIM) tai Euroopan
patenttijärjestössä (EPV).
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2.

Joka tapauksessa riittää, että toimitetaan jäljennös asiaankuuluvasta
lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä tai vähintään yhdessä jäsenvaltiossa
toimivaltaisen vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen välimiespäätös, jossa todetaan,
että Hakijalla on suoja koko nimelle, johon Aiempi oikeus kohdistuu.

3.

Jos Aiemman oikeuden olemassaololle asetetaan asianomaisen jäsenvaltion
lainsäädännössä tiettyjä edellytyksiä siitä, onko nimi kuuluisa, tuttu, julkisesti tai
yleisesti tunnettu tai onko sillä tietty maine, goodwillarvo tai käyttötarkoitus tai
vastaava, Hakijan on lisäksi toimitettava
(i)

(ii)

toimivaltaisen viranomaisen, oikeusalan toimijan tai hyväksytyn edustajan
allekirjoittama valaehtoinen todistus, johon liitetään valaehtoista todistusta
tukeva aineisto, tai
asiaankuuluva lainvoimainen tuomioistuimen päätös tai vähintään yhdessä
jäsenvaltiossa
toimivaltaisen
vaihtoehtoisen
riidanratkaisuelimen
välimiespäätös

joissa todetaan, että nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu, täyttää edellytykset, joita
asianomaisen jäsenvaltion laissa (mukaan luettuna asiaankuuluvat tuomioistuimen
päätökset, tieteelliset tutkimukset ja ehdot, jotka mainitaan liitteessä 1, mikäli
sellaisia on) säädetään kyseisestä Aiemman oikeuden tyypistä.
4.

Tämän luvun mukaisesti toimitettavassa valaehtoisessa todistuksessa on selvästi
todettava tai todistettava mukaan liitetyin todistein, että allekirjoittaja on tämän
kohdan edeltävissä kappaleissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, oikeusalan
toimija tai hyväksytty edustaja.

13 kohta.

Rekisteröidyt tavaramerkit

1.

YLEISTÄ

(i)

Jos Hakijan ilmoittama Aiempi oikeus on rekisteröity tavaramerkki, jonkin
jäsenvaltion
tavaramerkkiviraston,
Beneluxin
tavaramerkkiviraston
tai
sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit, OHIM) on
rekisteröitävä tavaramerkki tai se on rekisteröitävä kansainvälisesti ja sen on oltava
suojattu vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

(ii)

Tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ei pidetä Aiempana oikeutena.

2.

REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVA TODISTUSAINEISTO
Ellei tämän asiakirjan liitteessä 1 toisin määrätä, riittää, että rekisteröidystä
tavaramerkistä toimitetaan seuraava Todistusaineisto:
(i)

jäljennös toimivaltaisen
asiakirjasta, josta käy

tavaramerkkiviraston antamasta
selville, että tavaramerkki on
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(ii)

(rekisteröintitodistus,
uusimistodistus,
virallinen
ote
rekisteristä,
tavaramerkkiviraston antama vakuutus, virallisessa lehdessä julkaistu tieto
rekisteröinnistä jne.); tai
ote virallisesta (online)tietokannasta, jonka palveluntarjoajana ja/tai
hallinnoijana on asianomainen kansallinen tavaramerkkivirasto, Beneluxin
tavaramerkkivirasto, OHIM tai Maailman henkisen omaisuuden järjestö
WIPO. Kaupallisten tietokantojen otteet eivät ole hyväksyttäviä, vaikka
niissä olisi aivan samat tiedot kuin virallisissa otteissa.

Edellä mainituissa tapauksissa Todistusaineistolla on pystyttävä
todistamaan, että Hakija on rekisteröidyn tavaramerkin ilmoitettu omistaja.

selvästi

Jos Hakija on edellä 13 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun rekisteröidyn
tavaramerkin käyttöluvan haltija tai siirron saaja, on sovellettava tämän asiakirjan
20 kohtaa.
14 kohta.
1.

Maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset

MAANTIETEELLISET MERKINNÄT JA ALKUPERÄNIMITYKSET – YLEISTÄ
Jos Hakijan ilmoittama Aiempi oikeus on maantieteellinen merkintä tai
alkuperänimitys, maantieteellisen merkinnän tai alkuperänimityksen on oltava
suojattu vähintään yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

2.

MAANTIETEELLISIÄ MERKINTÖJÄ JA ALKUPERÄNIMITYKSIÄ KOSKEVA TODISTUSAINEISTO
Ellei tämän asiakirjan liitteessä 1 toisin määrätä, riittää, että maantieteellisestä
merkinnästä tai alkuperänimityksestä toimitetaan seuraava Todistusaineisto:
(i)

(ii)
(iii)

jäljennös toimivaltaisen viranomaisen antamasta asiakirjasta, määräyksestä
tai päätöksestä, jolla suojataan tietty nimi, joka on maantieteellinen merkintä
tai alkuperänimitys, tai
jäljennös edellä (i) kohdassa tarkoitetun asiakirjan, määräyksen tai
päätöksen virallisesta julkaisusta tai
ote asiaankuuluvasta rekisteristä (jos sellainen on saatavissa).

Tästä Todistusaineistosta on käytävä selvästi ilmi, että nimi, johon Aiempi oikeus
kohdistuu, on maantieteellinen merkintä tai alkuperänimitys, jonka haltija Hakija on.
15 kohta.

Rekisteröimättömät tavaramerkit

Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen, joka on
(i)

teollisoikeuden suojelemista koskevan (tarkistetun) Pariisin yleissopimuksen
6 a artiklan mukainen tunnettu rekisteröimätön tavaramerkki tai
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(ii)

muu kuin edellä (i) kohdassa tarkoitettu rekisteröimätön tavaramerkki, joka
on suojattu lailla jossakin jäsenvaltiossa, joka liitteen 1 mukaan on
rekisteröimättömiä tavaramerkkejä suojaava jäsenvaltio,

on riittävää, että kyseisen Aiemman oikeuden olemassaolo todistetaan tämän
asiakirjan 12 kohdan 2 alakohdan tai 12 kohdan 3 alakohdan mukaisesti ilman, että
on toimitettava 12 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua Todistusaineistoa.
16 kohta.
1.

Yhtiöiden nimet, kaupalliset merkit ja yritysten tunnukset

YHTIÖIDEN NIMET – YLEISTÄ
Yhtiön nimi on yhtiön virallinen nimi eli nimi, jolla yhtiö on perustettu tai rekisteröity.
Niissä jäsenvaltioissa, joissa yhtiön nimeä ei voi suojata, yhtiön nimi voidaan
suojata kaupallisena merkkinä (16 kohdan 2 alakohdan mukaisesti) tai yrityksen
tunnuksena (16 kohdan 3 alakohdan mukaisesti).
Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen, joka on sellaisen jäsenvaltion lailla
suojattu yhtiön nimi, joka on mainittu liitteessä 1 yhtiöiden nimiä suojaavana
jäsenvaltiona, riittää, että todistetaan kyseisen Aiemman oikeuden olemassaolo
jäljempänä olevan 16 kohdan 4 alakohdan mukaisesti.

2.

KAUPALLISET MERKIT – YLEISTÄ
Koska kaupalliset nimet on suojattu kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, on
riittävää toimittaa Validointiasiamiehelle jäljempänä 16 kohdan 5 alakohdassa
tarkoitettu Todistusaineisto.

3.

YRITYSTEN TUNNUKSET – YLEISTÄ
Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen, joka on sellaisen jäsenvaltion lailla
suojattu yrityksen tunnus, joka on mainittu liitteessä 1 kyseistä yrityksen tunnusta
suojaavana jäsenvaltiona, riittää, että todistetaan kyseisen Aiemman oikeuden
olemassaolo jäljempänä olevan 16 kohdan 5 alakohdan mukaisesti.

4.

YHTIÖIDEN NIMIÄ KOSKEVA TODISTUSAINEISTO
Ellei tämän asiakirjan liitteessä 1 toisin määrätä, riittää, että 16 kohdan 1
alakohdassa tarkoitetuista yhtiöiden nimistä toimitetaan seuraava Todistusaineisto:
(i)
(ii)
(iii)

ote asiaankuuluvasta kaupparekisteristä
todistus yhtiön perustamisesta tai jäljennös virallisessa lehdessä julkaistusta
perustamisilmoituksesta tai nimenvaihdosta taikka
allekirjoitettu
vakuutus
(esimerkiksi
hyvin
laadittu
todistus)
kaupparekisteristä, toimivaltaiselta viranomaiselta tai julkiselta notaarilta.
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Tästä Todistusaineistosta on käytävä selvästi ilmi, että nimi, johon Aiempi oikeus
kohdistuu, on Hakijan yhtiön virallinen nimi tai yksi Hakijan yhtiön virallisista nimistä.

5.

KAUPALLISIA MERKKEJÄ JA YRITYSTEN TUNNUKSIA KOSKEVA TODISTUSAINEISTO
Ellei tämän asiakirjan liitteessä 1 toisin määrätä, riittää, että 16 kohdan 2
alakohdassa tarkoitetuista kaupallisista merkeistä ja 16 kohdan 3 alakohdassa
tarkoitetuista yritysten tunnuksista toimitetaan seuraava Todistusaineisto:
(i)

(ii)

jos asianomaisen kaupallisen merkin tai yrityksen tunnuksen rekisteröinti
viralliseen rekisteriin on pakollista ja/tai mahdollista (jos jäsenvaltiossa, jossa
yritys sijaitsee, on kyseinen rekisteri):
a. virallisen rekisterin ote, jossa mainitaan kaupallisen merkin
rekisteröintipäivä, ja
b. näyttö siitä, että kaupallista merkkiä tai yrityksen tunnusta on käytetty
julkisesti ennen Hakemuksen päivämäärää (esimerkiksi näyttö myynnin
volyymeistä, jäljennökset mainos tai myynninedistämisaineistosta,
laskut, joissa näkyy kaupallinen merkki tai yrityksen tunnus, jne. ja joilla
voidaan todistaa nimen julkinen käyttö asianomaisessa jäsenvaltiossa)
jos rekisteröinti ei ole pakollista, tämän asiakirjan 12 kohdan 3 alakohdassa
tarkoitettu Todistusaineisto.

Kaupallista merkkiä tai yrityksen tunnusta koskevasta Todistusaineistosta on
käytävä selvästi ilmi, että nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu, on Hakijan
kaupallinen merkki tai yrityksen tunnus.
17 kohta.

Sukunimet

1.

Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen sen perusteella, että se on sukunimen
kaltainen kaupallinen merkki, yrityksen tunnus tai yhtiön nimi, sen on valittava
Hakemukseen Aiemman oikeuden tyypiksi ”kaupallinen merkki, yrityksen tunnus tai
yhtiön nimi” ja esitettävä näyttö kyseisen Aiemman oikeuden olemassaolosta 16
kohdan 4 alakohdan ja 16 kohdan 5 alakohdan mukaisesti.

2.

Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen sen perusteella, että se on hänen
sukunimensä, ja jos nimi on suojattu hänen asuinjäsenvaltiossaan, hänen on
valittava Hakemukseen Aiemman oikeuden tyyppi ”muu” ja esitettävä näyttö
kyseisen Aiemman oikeuden olemassaolosta tämän asiakirjan 12 kohdan 1 tai 2
alakohdan mukaisesti.

18 kohta.
1.

Suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuvat nimet

SELVÄSTI EROTTUVAT NIMET – YLEISTÄ
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Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen sen perusteella, että se on suojatun
kirjallisen ja taiteellisen teoksen selvästi erottuva nimi, joka on suojattu liitteessä 1
mainitun suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuvia nimiä
suojaavan jäsenvaltion lailla, riittää, että todistetaan kyseisen Aiemman oikeuden
olemassaolo tämän asiakirjan 18 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.

2.

SUOJATTUJEN KIRJALLISTEN
KOSKEVA TODISTUSAINEISTO

JA TAITEELLISTEN TEOSTEN SELVÄSTI EROTTUVIA NIMIÄ

Ellei tämän asiakirjan liitteessä 1 toisin määrätä, riittää, että 18 kohdan 1
alakohdassa tarkoitetusta kirjallisen ja taiteellisen teoksen selvästi erottuvasta
nimestä toimitetaan seuraava Todistusaineisto:
(i)

jäljennös kirjallisen ja taiteellisen teoksen kannesta tai kuvasta, josta näkyy
kyseinen nimi (lisäksi lyhyt kuvaus (a) teoksesta tai (b) teoksen sisällöstä,
valokuva teoksesta jne.) ja
(ii)
toimivaltaisen viranomaisen, oikeusalan toimijan tai hyväksytyn edustajan
allekirjoittama valaehtoinen todistus, jossa todetaan, että Hakijalla on väitetyt
oikeudet mainittuun nimeen Hakemuksen tekopäivänä, että kyseinen teos on
laillisesti julkaistu ja että teoksen nimi on selvästi muista erottuva
jolloin Todistusaineiston avulla on voitava selvästi todistaa, että Hakija on kirjallisen
ja taiteellisen teoksen selvästi erottuvan nimen haltija.
19 kohta.

Koko nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu

1.

Kuten Yleisten toimintasääntöjen 10 artiklan 2 kohdassa todetaan, Aiemman
oikeuden perusteella tehtävä Verkkotunnuksen rekisteröinti koostuu koko sen
nimen rekisteröinnistä, johon Aiempi oikeus kohdistuu, sellaisena kuin se on
ilmaistu Todistusaineistossa. Hakija ei voi saada rekisteröintiä Verkkotunnukselle,
joka käsittää vain osan koko siitä nimestä, johon Aiempi oikeus kohdistuu.

2.

Todistusaineistossa on selvästi esitettävä nimi, johon Aiempaa oikeutta haetaan.
Aiempi oikeus nimeen, joka sisältyy kuvallisiin tai eri elementtejä yhdistäviin
merkkeihin (merkit, joihin kuuluu sanoja, tunnuksia, kuvia, logoja jne.), voidaan
hyväksyä vain jos
(i)

merkki sisältää yksinomaan nimen tai

(ii)

sanallinen osa on hallitseva ja voidaan selvästi erottaa tunnusosasta,

sillä edellytyksellä, että
(a)

kaikki merkin sisältämät aakkosnumeeriset merkit (myös yhdysviivat, jos niitä
on) sisältyvät haettuun Verkkotunnukseen samassa järjestyksessä kuin ne
esiintyvät merkissä ja
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(b)

sanan yleisvaikutelma on selvä eikä ole todennäköistä, että merkin
sisältämät kirjaimet ja numerot luetaan väärin tai että niiden järjestys menee
sekaisin.

3.

Tavaramerkeissä esiintyvät merkinnät "TM", "SM", "®" ja muut vastaavat eivät ole
osa koko nimeä, johon asianomainen Aiempi oikeus kohdistuu.

4.

Kaupallisissa merkeissä, yhtiöiden nimissä ja yritysten tunnuksissa yhtiömuoto
(esimerkiksi "SA", "GmbH", "Ltd." tai "LLP") voidaan jättää pois koko nimestä, johon
Aiempi oikeus kohdistuu.

5.

Jos Hakija hakee Aiempaa oikeutta nimeen, joka sisältää Internetin aluetunnuksen
(esimerkiksi .com, .net tai .eu), koko nimi, johon Aiempi oikeus kohdistuu, sisältää
kyseisen liitteen.

6.

Jos kyseessä on muu kuin latinalaisen standardikirjaimiston mukainen nimi, nimen,
johon Aiempi oikeus kohdistuu, on oltava Hakemuksessa translitteroituna
latinalaisen kirjaimiston mukaiseksi.
Translitterointi on tehtävä yleisesti
hyväksyttyjen translitterointistandardien mukaisesti. Sellaisen kirjaimiston
translitteraatiota, jota ei yleisesti käytetä Euroopan unionin virallisessa kielessä, ei
hyväksytä.

20 kohta.

Käyttöluvat, siirrot ja vaihdot Hakijan kannalta

20.1

Jos Hakija on saanut käyttöluvan edellä 13 kohdan 1 alakohdan (i) alakohdassa
tarkoitettuun rekisteröityyn tavaramerkkiin, jolle se hakee Aiempaa oikeutta, sen on
liitettävä Todistusaineistoon tämän asiakirjan liitteessä 2 olevan mallin mukainen
hyväksymis ja ilmoituslomake asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna
asianomaisen rekisteröidyn tavaramerkin käyttöluvan myöntäjän ja (käyttöluvan
haltijana olevan) Hakijan allekirjoituksilla. Jos Hakijalla on alilisenssi, sen on
liitettävä Todistusaineistoon toinen hyväksymis ja ilmoituslomake asianmukaisesti
täytettynä ja varustettuna kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin alkuperäisen
omistajan ja käyttöluvan haltijan allekirjoituksilla.

20.2

Jos Hakija on Aiemman oikeuden siirronsaaja, eikä toimitetusta Todistusaineistosta
käy selvästi ilmi, että ilmoitettu Aiempi oikeus on siirretty Hakijalle, Hakijan on
toimitettava tämän asiakirjan liitteen 3 mallin mukainen hyväksymis ja
ilmoituslomake asianmukaisesti täytettynä ja varustettuna asianomaisen Aiemman
oikeuden siirtäjän ja (siirron saajana olevan) Hakijan allekirjoituksilla.

20.3

Ellei Todistusaineistosta jostakin muusta kuin tämän asiakirjan 20 kohdan 1
alakohdassa ja 20 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetusta syystä käy selvästi ilmi
Hakijan nimi ilmoitetun Aiemman oikeuden haltijana (esimerkiksi koska Hakijan nimi
on muuttunut, on tapahtunut yrityssulautuma, Aiempi oikeus on siirretty de iure
jne.), Hakijan on toimitettava viralliset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa todeksi, että
kyseessä on sama henkilö kuin Todistusaineistossa Aiemman oikeuden haltijaksi
ilmoitettu henkilö tai hänen laillinen perijänsä.
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VI LUKU AIEMPIEN OIKEUKSIEN TUTKINTA, TODISTUSAINEISTO JA
REKISTERIN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
21 kohta.
1.

Validointiasiamiehen suorittama tutkinta

Rekisterin nimeämän validointiasiamiehen on tarkistettava Rekisterin ohjeiden
mukaisesti,
(i)
onko 8 kohdassa asetetut viralliset vaatimukset täytetty ja
(ii)
onko Hakijan Hakemuksessa esittämä nimeen kohdistuva Aiempi oikeus
olemassa.
Validointiasiamies ja Rekisteri eivät ole velvollisia ilmoittamaan Hakijalle, elleivät
edellä mainitut edellytykset täyty.

2.

Validointiasiamies tutkii, onko Hakijalla Aiempi oikeus nimeen yksinomaisesti
Todistusaineiston käsittelijän saaman ja skannaaman Todistusaineiston (mukaan
luettuna sähköisesti vastaanotettu Todistusaineisto, jos sellaista on) ensimmäisen
erän prima facie tarkistuksen perusteella ja näiden Sunrisesääntöjen mukaisesti.

3.

Validointiasiamies ei ole velvollinen itse tutkimaan Hakemukseen, Aiempaan
oikeuteen ja Todistusaineistoon liittyviä seikkoja, mutta harkintansa mukaan hän voi
sen tehdä.

22 kohta.

Rekisterin tekemä päätös

1.

Validointiasiamies ilmoittaa Rekisterille tutkimuksensa
toimintasääntöjen 14 artiklan mukaisesti ja sovitulla tavalla.

tuloksista

Yleisten

2.

Rekisteri rekisteröi Verkkotunnukset saapumisjärjestyksessä palvelemisen
periaatetta noudattaen, kun se havaitsee, että Hakija on osoittanut todeksi
Aiemman oikeuden tämän asiakirjan 2 kohdan mukaisesti.
Neljänkymmenen (40) kalenterivuorokauden kuluessa siitä, kun Rekisteri on tehnyt
päätöksen kyseisen Verkkotunnuksen rekisteröinnistä (.euriidanratkaisusäännöissä
tästä käytetään nimitystä ”Sunrisemuutoksenhakuaika”), mikä tahansa
asianosainen osapuoli voi käynnistää Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn
Rekisterin päätöstä vastaan sillä perusteella, että kyseinen päätös on asetusten
vastainen.
Rekisteri aktivoi Verkkotunnuksen neljänkymmenen (40) päivän pituista jaksoa
seuraavana päivänä, mikäli Rekisterin päätöstä vastaan ei ole käynnistetty
Vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä neljänkymmenen (40) päivän jakson
kuluessa.

3.

Sanotun vaikuttamatta siihen, mitä Säännöissä mainitaan Verkkotunnusten
siirroista tai Rekisterinpitäjän vaihtumisesta,
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(a)
(b)

Verkkotunnuksen siirto kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta Yleisten
toimintasääntöjen 19 artiklassa mainittuja siirtoja, ja
Rekisterinpitäjän vaihtuminen

voivat tapahtua vasta kyseisen Verkkotunnuksen aktivoinnin jälkeen.
4.

Rekisterin päätöksellä rekisteröidä Verkkotunnus Hakijan nimiin ei ole arvoa
ennakkotapauksena
missään
oikeudellisessa
tai
muussa
riidanratkaisumenettelyssä,
mukaan
luettuna
Vaihtoehtoinen
riidanratkaisumenettely, joka on käynnistetty verkkotunnuksilla keinottelun ja
verkkotunnusten väärinkäytön perusteella.

23 kohta.
Validointimenettelyn
riidanratkaisumenettelyt

päättyminen;

Vireillä

olevat

Vaihtoehtoiset

1.

Ellei Hakemuksen kohteena olevasta Verkkotunnuksesta ole tullut voimaan
lopullista päätöstä 1.5.2007 mennessä (tai muuhun Rekisterin WWWsivustossaan
ilmoittamaan päivään mennessä), Rekisteri voi määrätä Validointiasiamiehet ja
Julkishallinnon validointipisteet validoimaan kaikki vireillä olevat Hakemukset, jotka
koskevat sellaisia Verkkotunnuksia, joista ei ole tehty lopullista päätöstä. Tällöin
Rekisteri pyytää asianomaisia Hakijoita sähköpostilla valtuuttamaan asianomaisen
Validointiasiamiehen tai Julkishallinnon validointipisteen validoimaan Aiemman
oikeuden (Aiemmat oikeudet).

2.

Ellei Hakija valtuuta Aiemman oikeuden (Aiempien oikeuksien) validointia
kuukauden kuluessa 23 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetusta sähköpostilla esitetystä
pyynnöstä, Rekisterillä on oikeus hylätä Hakemus.

VII LUKU MUUT ASIAT
24 kohta.

Muutokset, ohjeet, täytäntöönpanokelpoisuus

1.

Rekisteri voi antaa näiden Sunrisesääntöjen määräyksiä koskevia tulkintaohjeita
WWWsivustossaan. Rekisteri voi muuttaa näiden Sunrisesääntöjen liitteitä aika
ajoin. Muutokset tulevat voimaan silloin, kun ne julkaistaan Rekisterin WWW
sivustossa.

2.

Jos jokin osa näistä Sunrisesäännöistä julistetaan mitättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi jostakin syystä, jäljelle jääneet Sunrisesäännöt ovat
edelleen päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia, aivan kuten mitätön tai
täytäntöönpanokelvoton osa olisi jätetty pois näistä säännöistä.
Mitätön tai täytäntöönpanokelvoton määräys on korvattava sopivalla määräyksellä,
joka, mikäli se on lain mukaan mahdollista, on lähimpänä näiden Sunrisesääntöjen
henkeä ja tarkoitusta kaikki muut Säännöt huomioon ottaen.
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25 kohta.
1.

Vastuun rajoittaminen

Rekisteri on vastuuvelvollinen pakottavan lain sallimissa puitteissa vain silloin, jos
Rekisterin vakava laiminlyönti tai tahallinen virhe on näytetty toteen. Rekisteriä ei
voida missään tapauksessa pitää korvausvastuullisena välillisistä vahingoista,
seurannaisvahingoista eikä satunnaisvahingoista eikä voiton menetyksistä, jotka
liittyvät sopimukseen, perustuvat oikeudenloukkaukseen (mukaan luettuna
huolimaton menettely) tai muutoin johtuvat Verkkotunnuksen rekisteröinnistä tai
käytöstä tai liittyvät niihin tai Rekisterin ohjelman tai WWWsivuston käyttöön,
vaikka kyseisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta olisi varoitettu, mukaan
luettuna muun muassa Rekisterin päätökset rekisteröidä tai olla rekisteröimättä
Verkkotunnusta Validointiasiamiehen (miesten) ja Julkishallinnon validointipisteen
(pisteiden) tutkimustulosten perusteella sekä näiden päätösten seuraukset.
Rekisterin korvausvastuu rajoittuu, pakottavan lain sallimissa puitteissa, joka
tapauksessa 1 000 euroon (tuhanteen euroon). Hakija suostuu siihen, että
Rekisteriltä ei voida vaatia suurempia vahingonkorvauksia eikä sille voida esittää
muita vahingonkorvausvaatimuksia (jotka koskevat esimerkiksi Verkkotunnuksen
rekisteröimistä tai rekisteröimättä jättämistä koskevaa Rekisterin päätöstä vastaan
käynnistettyjen oikeudenkäyntien tai muiden kuin oikeudellisten menettelyjen
yhteydessä Hakijan tai kantajan maksettaviksi tulevia tai maksamia maksuja).

2.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, että Rekisterille ei koidu haittaa kolmansien
osapuolten esittämistä vaatimuksista tai alulle panemista riitaasioista, ja sen on
korvattava Rekisterille kaikki kustannukset ja kulut, joita Rekisterille on koitunut, tai
vahingonkorvaukset, joita siltä voidaan vaatia sen seurauksena, että kolmannet
osapuolet ovat nostaneet kanteen Rekisteriä vastaan sen vuoksi, että Hakijan
tekemä Verkkotunnusta koskeva Hakemus tai Verkkotunnuksen rekisteröinti tai
käyttö loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.
Kun käsitettä ”Rekisteri” käytetään tässä kohdassa, se tarkoittaa myös Rekisterin
jäseniä
ja
alihankkijoita,
joihin kuuluvat
Todistusaineiston
käsittelijä,
Validointiasiamiehet ja Julkishallinnon validointipisteet sekä kunkin tahon
johtohenkilöt, asiamiehet ja työntekijät.

VIII LUKU VAIHTOEHTOISET RIIDANRATKAISUMENETTELYT
26 kohta.

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käynnistäminen

1.

Sunrisemuutoksenhakujakson
aikana,
joka
on
neljäkymmentä
(40)
kalenterivuorokautta siitä, kun Rekisteri on päättänyt Verkkotunnuksen
rekisteröinnistä, Hakija tai mikä tahansa muu asianosainen osapuoli voi käynnistää
kyseistä päätöstä koskevan Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn (joka on
määritelty .euriidanratkaisusäännöissä) Rekisteriä vastaan.

2.

Rekisteriä vastaan aloitetun Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn ainoa tavoite
ja tarkoitus on tarkistaa, onko asianomainen Rekisterin päätös Asetusten vastainen.
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Jos
Rekisteriä
vastaan
on
käynnistetty
useampia
Vaihtoehtoisia
riidanratkaisumenettelyjä,
jotka
koskevat
samaa
Verkkotunnuksen
rekisteröintipäätöstä, vain se Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, joka .eu
riidanratkaisusäännöissä esitetyn määritelmän mukaisesti on pantu vireille
ensimmäisenä, käynnistetään .euriidanratkaisusääntöjen mukaisesti.
3.

Riidanratkaisumenettelyn
Todistusaineiston.

27 kohta.
1.

suorittaja

voi

vaatia

Rekisteriä

tuomaan

julki

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt Rekisterin päätöksiä vastaan

Jos Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely koskee Rekisterin päätöstä rekisteröidä
Verkkotunnus ja riidanratkaisumenettelyn suorittajan nimeämä riidanratkaisuelin tai
sen jäsen (määritelty .euriidanratkaisusäännöissä) tulee siihen tulokseen, että
kyseessä oleva päätös ei ole ristiriidassa Asetusten kanssa, Rekisterin on
aktivoitava
Verkkotunnus
välittömästi
saatuaan
ilmoituksen
riidanratkaisumenettelyn suorittajan tekemästä päätöksestä.
Jos Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely koskee Rekisterin päätöstä rekisteröidä
Verkkotunnus ja riidanratkaisumenettelyn suorittajan nimeämä riidanratkaisuelin tai
sen jäsen tulee siihen tulokseen, että kyseinen päätös on ristiriidassa Asetusten
kanssa, Rekisteri päättää, saatuaan ilmoituksen riidanratkaisumenettelyn
suorittajan tekemästä päätöksestä, rekisteröidäänkö Verkkotunnus kyseistä
Verkkotunnusta seuraavana jonottavan Hakijan nimiin näissä Sunrisesäännöissä
määrätyn menettelyn mukaisesti.
Jos Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely koskee Rekisterin päätöstä olla
rekisteröimättä Verkkotunnusta ja riidanratkaisumenettelyn suorittajan nimeämä
riidanratkaisuelin tai sen jäsen tulee siihen tulokseen, että kyseinen päätös on
ristiriidassa Asetusten kanssa, Rekisteri rekisteröi Verkkotunnuksen Hakijan nimiin
ja
aktivoi
Verkkotunnuksen
välittömästi
saatuaan
ilmoituksen
riidanratkaisumenettelyn suorittajan tekemästä päätöksestä.
Jos Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely koskee Rekisterin päätöstä olla
rekisteröimättä Verkkotunnusta ja riidanratkaisumenettelyn suorittajan nimeämä
riidanratkaisuelin tai sen jäsen tulee siihen tulokseen, että kyseinen päätös ei ole
ristiriidassa Asetusten kanssa, riidanratkaisuelin tai sen jäsen hylkää valituksen.

2.

Rekisterin päätöksestä rekisteröidä tai jättää rekisteröimättä Verkkotunnus voidaan
käynnistää vain yksi Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely Rekisteriä vastaan.
Tämä ei sulje pois kolmansien osapuolien mahdollisuutta käynnistää
Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely sillä perusteella, että Verkkotunnuksella on
keinoteltu tai että sitä on käytetty väärin, Sunrisemuutoksenhakujakson jälkeen tai
sen jälkeen, kun Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely Rekisteriä vastaan on
johtanut Verkkotunnuksen aktivointiin, .euriidanratkaisusääntöjen mukaisesti.
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Liite 1
Liite on tarkoitus julkaista viimeistään 6. lokakuuta
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Liite 2
Liite on tarkoitus julkaista viimeistään 6. lokakuuta
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Liite 3
Liite on tarkoitus julkaista viimeistään 6. lokakuuta
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