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DEFINĪCIJAS
Tālāk izklāstītās definīcijas un šajā dokumentā iekļautie noteikumi
piemērojami visiem pieteikumiem, kas iesniegti Pakāpeniskās reģistrācijas
posmā.
.eu strīdu izšķiršanas
noteikumi

ir alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) procedūras
noteikumi, kas minēti Sabiedriskās kārtības
noteikumu 22. pantā.

.eu regula

ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada
22. aprīļa Regula (EK) Nr. 733/2002 par .eu pirmā
līmeņa domēna ieviešanu, OV L 113, 2002. gada
30. aprīlis, 1–5. lpp.

Pieteikums

ir pilnīgs, tehniski pareizs Domēna vārda
reģistrācijas lūgums, kas iesniegts Reģistram, kurš
atbilst visām prasībām, kas paredzētas (a) Sunrise
noteikumu
3. sadaļā
un
(b)
Reģistrācijas
pamatnostādnēs.

Pieteikuma
iesniedzējs

ir fiziska persona, uzņēmums vai organizācija, kas
ar Reģistratūras starpniecību Reģistram iesniedz
pieteikumu.

Apstiprinājums

ir e-pasts, ko Reģistrs nosūta Pieteikuma
iesniedzējam (un personai, ko Pieteikuma
iesniedzējs minējis pieteikumā, ja tāda ir), saņemot
Pieteikumu.

Pavadvēstule

ir iepriekš formatēts elektronisks dokuments, ko
Reģistrs nosūta Pieteikuma iesniedzējam (un
personai, ko Pieteikuma iesniedzējs minējis
pieteikumā, ja tāda ir), saņemot Pieteikumu.

Dokumentu
noformētājs

ir saskaņā ar 5. sadaļas 2. punktu Pieteikuma
iesniedzēja iecelta puse, kas atbildīga par
Dokumentāru
pierādījumu
iesniegšanu
Izskatītājam.

Dokumentārie
pierādījumi

ir dokumentācija, kas Pieteikuma iesniedzējam (vai
Pieteikuma
iesniedzēja
vārdā)
jāiesniedz
Izskatītājam,
saskaņā
ar
šiem
Sunrise
noteikumiem.

Domēna vārds

ir domēna vārds, kas reģistrēts tieši pie .eu pirmā
līmeņa domēna vai par kuru Reģistram ir iesniegts
reģistrācijas pieprasījums jeb Pieteikums.
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Valsts
punkti

izvērtēšanas ir saskaņā ar Sabiedriskās kartības noteikumu
13. panta otro daļu ieceltas iestādes, kas nodrošina
izvērtēšanu attiecībā uz nosaukumiem, kuri minēti
Sabiedriskās kartības noteikumu 10. panta 3.
punktā.

Pakāpeniskās
reģistrācijas posms

ir laika posms, kas minēts Sabiedriskās kārtības
noteikumu IV nodaļā un izziņots saskaņā ar to, kurš
ilgst četrus mēnešus, pirms tiek uzsākta vispārējā
Domēna vārdu reģistrācija, un kura laikā Domēna
vārdus tiesīgas reģistrēt tikai valsts iestādes un tādi
pirmtiesību īpašnieki, ko atzīst vai paredz valsts
un/vai Kopienas tiesību akti.

Pirmtiesības

ir pirmtiesības, ko aizsargā valstu un/vai Kopienas
tiesību akti, kā minēts Sabiedriskās kārtības
noteikumu 10. panta 1. punkta otrajā daļā.

Apstrādātājs

ir izvērtētājs, ko iecēlis Reģistrs, lai izskatītu
Dokumentāros pierādījumus, kā aprakstīts šo
noteikumu 9. sadaļā.

Valsts iestādes

ir iestādes tajā nozīmē, kas minēta Sabiedriskās
kārtības noteikumu 10. panta 1. punkta trešajā
daļā.

Sabiedriskās kārtības
noteikumi

ir Komisijas 2004. gada 28. aprīļa Regula (EK)
Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības
noteikumus par pirmā līmeņa domēna .eu
ieviešanu un darbību, kā arī principiem, kas
reglamentē reģistrāciju, OV L 162, 2004. gada
30. aprīlis, 40.–50. lpp.

Reģistratūra

ir persona vai vienība, kas, saistoties ar Reģistru,
Pieteikuma iesniedzējiem sniedz domēna vārda
reģistrācijas pakalpojumus.

Reģistrācijas politika

ir dokuments „.eu domēna vārdu reģistrācijas
politika“, kas pieejams Reģistra tīmekļa vietnē.

Reģistrs

ir EURid vzw/asbl, bezpeļņas organizācija, kas
reģistrēta noteiktajā kārtībā un pastāv saskaņā ar
Beļģijas tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese ir
Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem,
Belgium.

Regulas

ir .eu regula un Sabiedriskās kārtības noteikumi.

Noteikumi

ir Noteikumi un nosacījumi, Reģistrācijas politika,
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.eu strīdu izšķiršanas noteikumi, Sunrise noteikumi,
Reģistrācijas pamatnostādnes un Regulas, kas
uzskatāmaspar Sabiedriskās kārtības noteikumu
3. pantā minētajiem reģistrācijas noteikumiem un
nosacījumiem.
Sunrise noteikumi

(Sākumlaika noteikumi) ir šajā dokumentā, tostarp
tā pielikumos ietvertie noteikumi un nosacījumi.

Noteikumi un
nosacījumi

ir .eu Domēna vārda reģistrācijas noteikumi un
nosacījumi, kas pieejami Reģistra tīmekļa vietnē.

Izvērtētājs

ir Reģistra iecelta puse, kas izvērtē Dokumentāros
pierādījumus par Pirmtiesībām, ko Pieteikuma
iesniedzēji pieprasa īstenot.

Citi termini, kas izmantoti šajā dokumentā, ir definēti Noteikumos un
nosacījumos, Reģistrācijas politikā, .eu Strīdu izšķiršanas noteikumos un/vai
regulās.

MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA
Šajos Sunrise noteikumos, kā arī Nosacījumos un noteikumos un
Reģistrācijas politikā ietverts sīks visu to tehnisko un administratīvo
pasākumu saraksts, ko Reģistrs izmanto, lai nodrošinātu pareizu, taisnīgu un
tehniski nevainojamo Pakāpeniskās reģistrācijas posma pārvaldību un
izklāstītu reģistrācijas noteikumus, tostarp pamata noteikumus un procedūras,
kas piemērojamas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Pieteikuma iesniedzējiem, kas ar Reģistratūras starpniecību
iesniedz Pieteikumu;
Reģistratūrām;
jebkurai pusei, tostarp Dokumentu noformētājiem, kas iesniedz
ar Pieteikumu saistītus Dokumentārus pierādījumus;
Izskatītājiem, kas izskata Dokumentāros pierādījumus, kā
minēts šo noteikumu 9. sadaļā;
Izvērtētājiem, kad tie izskata Dokumentāros pierādījumus;
Reģistram, kad tas pieņem lēmumu par Domēna vārda
reģistrēšanu;
Komisijas loceklim(-ļiem), kas lemj par Sūdzību par Reģistra
lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt Domēna vārdu.

Šie Sunrise noteikumi attiecas uz visiem Pieteikumiem, kas iesniegti
Pakāpeniskās reģistrācijas posmā.
Noteikumi un nosacījumi un Reģistrācijas politika attiecas uz visiem
Pieteikumiem, kā arī uz Pieteikuma iesniedzēja un Reģistra tiesībām un
pienākumiem attiecībā uz šādiem Pieteikumiem. Ja šie Sunrise noteikumi ir
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pretrunā ar Reģistrācijas politiku un/vai Noteikumiem un nosacījumiem, vai
neatbilst tiem, šie Sunrise noteikumi ir noteicošie attiecībā uz Reģistrācijas
politiku un Noteikumiem un nosacījumiem.
Tomēr šo Sunrise noteikumu V un VI nodaļa nav piemērojama, ja Pieteikuma
iesniedzējs ir Valsts iestāde, kas reģistrācijai piesaka Sabiedriskās kārtības
noteikumu 10. panta 3. punktā minētu vārdu/nosaukumu. Uz Valsts iestādēm,
kas reģistrācijai piesaka šādus vārdus/nosaukumus, var attiekties īpaši
noteikumi, ko paredz Eiropas Komisija, Pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts
un/vai kompetentie Valsts izvērtēšanas punkti.

I NODAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1. sadaļa

Tiesības reģistrēt

Tikai tādas fiziskas personas, uzņēmumi un organizācijas, kas atbilst vismaz
vienam no atbilstības kritērijiem, kuri izklāstīti eu. regulas 4. panta 2. punkta
(b) apakšpunktā, ir tiesības reģistrācijai pieteikt Domēna vārdu.
2. sadaļa. „Rindas kārtības“ princips; tehniskās prasības; bloķēti un
rezervēti vārdi
1.

Sabiedriskās kārtības noteikumu 2. pantā minētais „rindas kārtības“
princips Pakāpeniskas reģistrācijas posmā nozīmē, ka Reģistratūra
veic konkrētā Domēna vārda reģistrāciju, atbildot uz pirmo Pieteikumu,
ko Reģistratūra saņēmusi par minēto Domēna vārdu (turklāt datums un
laiks, kad Reģistratūras sistēma saņēmusi šādu Pieteikumu, ir vienīgā
atsauce), par ko:
(i)
Izskatītājam 40 dienu laikā kopš dienas, kad Reģistratūra
saņēmusi pieteikumu, jāsaņem Dokumentāri pierādījumi un
(ii)
saskaņā ar šajā dokumentā minētajiem noteikumiem un
nosacījumiem jāapstiprina, ka Pieteikuma iesniedzējam ir
pieprasītās Pirmtiesības vai tiesības uz Sabiedriskās kārtības
noteikumu 10. panta 3. punktā minētajiem nosaukumiem.

2.

Reģistrs pieņem pieteikumus tikai par tādiem vārdiem, kas atbilst
Noteikumu un nosacījumu 2. sadaļas 2. punktā izklāstītajām prasībām.
Tomēr ir iespējams iesniegt Pieteikumu par Domēna vārdu, kas ir
reģistrēts, taču vēl nav aktīvs, kā izklāstīts šā dokumenta 22. sadaļas
2. punktā.

3. sadaļa.

Pieteikuma iesniedzēja pienākumi
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1.

Pieteikumu uzskata par pilnīgu tikai tādā gadījumā, ja Pieteikuma
iesniedzējs ar Reģistratūras starpniecību Reģistram sniedz vismaz
šādu informāciju:
(i)

(ii)

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

Pieteikuma iesniedzēja pilns vārds/nosaukums, ja nav norādīts
uzņēmuma vai organizācijas nosaukums nav minēts, personu,
kas lūdz Domēna vārda reģistrāciju, uzskata par Pieteikuma
iesniedzēju; ja uzņēmuma vai organizācijas nosaukums ir
norādīts, uzņēmumu vai organizāciju uzskata par pieteikuma
iesniedzēju;
adrese un valsts Kopienā,
i. kur atrodas Pieteikuma iesniedzēja juridiskā adrese,
centrālā administrācija vai galvenā uzņēmējdarbības
vieta, vai
ii. kur atrodas Pieteikuma iesniedzēja organizācija, vai
iii. kur dzīvo Pieteikuma iesniedzējs;
Pieteikuma iesniedzēja (vai tā pārstāvja) e-pasta adrese;
Pieteikuma iesniedzēja (vai pārstāvja) kontakttālrunis;
Domēna vārds, par ko iesniedz Pieteikumu;
alternatīvas strīdu izšķiršanas (ADR) procedūras valoda;
pilns vārds, attiecībā uz kuru tiek pieprasītas Pirmtiesības;
Pirmtiesību veids, ko pieprasa Pieteikuma iesniedzējs, kā
minēts Sabiedriskās kārtības noteikumu 10. panta 1. punkta
otrajā daļā;
valsts, kurā ir aizsargātas Pirmtiesības, ko prasa īstenot;
valoda, kurā tiks formulēti Dokumentārie pierādījumi, kas
jāiesniedz Izvērtētājam.

Iepriekš minētajā (viii) un (ix) apakšpunktā minēto informāciju saskaņā
ar valstu vai Kopienas tiesību aktiem uzskata par juridisku pamatu
Pirmtiesībām, ko prasa īstenot attiecībā uz vārdu.
2.

Pieteiktajam Domēna vārdam jābūt pilnam nosaukumam, attiecībā uz
kuru tiek prasīts īstenot Pirmtiesības, tomēr ņemot vērā (i)
Sabiedriskās kārtības noteikumu 11. pantu un (ii) šā dokumenta
19. sadaļu.

3.

Reģistram ir tiesības apmainīties ar iepriekš minēto informāciju ar
Izvērtētāju(-iem) (tostarp to pārstāvjiem un apakšuzņēmējiem) un/vai
Valsts izvērtēšanas punktiem, lai izvērtētu prasītās tiesības.

4. sadaļa.
1.

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājumi un garantijas

Papildus apliecinājumiem un garantijām, kas ietvertas Noteikumu un
nosacījumu 4. sadaļā, Pieteikuma iesniedzējs apliecina un garantē, ka:
(i)

viņš ir pieprasīto Pirmtiesību īpašnieks, subjekts vai licences
ņēmējs (attiecīgā gadījumā);
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(ii)
(iii)

2.

Valsts iestādēm, kas reģistrācijai piesaka Sabiedriskās kārtības
noteikumu 10. panta 3. punktā minētu nosaukumu, var piemērot īpašus
noteikumus, ko paredz Eiropas Komisija, Pieteikuma iesniedzēja
dalībvalsts un/vai kompetents Valsts izvērtēšanas punkts.

II NODAĻA
5. sadaļa.
1.

pieprasītās Pirmtiesības Pieteikuma iesniegšanas dienā ir
juridiski spēkā esošas tiesības, un
Dokumentārie pierādījumi, kas tiks izsniegti Izskatītājam, būs
patiesas attiecīgo oriģināldokumentu kopijas un sniegs
pierādījumus par pieprasīto Pirmtiesību esamību, būs pilnīgi,
precīzi un atjaunoti, nebūs viltoti, un būs sagatavoti saskaņā ar
Sunrise noteikumiem.

PIETEIKUMA PROCEDŪRA
Reģistratūras un Dokumentu Izskatītāja izvēle

Domēnu vārdus pieteikt Reģistrā var tikai ar Reģistratūras
starpniecību, kas darbojas Pieteikuma iesniedzēja vārdā, taču pati uz
sava rēķina.
Tādējādi, lai iesniegtu Pieteikumu, Pieteikuma iesniedzējam jāizvēlas
Reģistra apstiprināta Reģistratūra no saraksta, kas pieejams Reģistra
tīmekļa vietnē.

2.

Pieteikuma iesniedzējs var iecelt Dokumentu noformētāju, Pieteikumā
nodārdot Dokumentu noformētāja e-pasta adresi.

3.

Reģistrs, Izvērtētāji un Valsts izvērtēšanas punkti nav puses nolīgumā
starp Pieteikuma iesniedzēju un tā Reģistratūru vai nolīgumā starp
Pieteikuma iesniedzēju un tā Dokumentu noformētāju, un tādējādi nav
tiesīgi uzņemties nekādus pienākumus vai saistības saskaņā ar šiem
nolīgumiem.

6. sadaļa.
1.

Apstiprinošs paziņojums

Pēc Pieteikuma saņemšanas Reģistrs
Apstiprinājumu Pieteikuma iesniedzējam
noformētājam (ja tāds ir), kurā ietverts:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

pa
un

e-pastu nosūta
tā Dokumentu

Domēna vārds, par ko iesniedz Pieteikumu;
datums un laiks, kad Reģistrs saņēmis Pieteikumu;
Pieteikuma iesniedzēja Pieteikuma vieta rindā uz attiecīgo
Domēna vārdu;
termiņš, līdz kuram Izskatītājam jāsaņem vajadzīgie
Dokumentārie pierādījumi.
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Apstiprinājumu nosūta uz Pieteikuma iesniedzēja e-pasta adresi un uz
Dokumentu noformētāja e-pasta adresi, ja tāds iecelts. Dokumentu
noformētāja e-pasta adresi Reģistrs izmantos tikai šajā nolūkā.
2.

Ja vien šajā dokumentā nav norādīts citādi, Pieteikuma iesniedzējam
(vai Dokumentu noformētājam, ja tāds ir) nosūtītajā Apstiprinājumā
ietver arī hipersaiti uz Reģistra nodrošinātu tīmekļa vietni, kurā tiek
izveidota iepriekš formatēta Pavadvēstule (pdf formātā) tajā Eiropas
Savienības oficiālajā valodā, kuru Pieteikuma iesniedzējs izvēlējies,
iesniedzot Pieteikumu. Ja Pieteikuma iesniedzējs savu Reģistratūru
iecēlis par Dokumentu noformētāju, un Izskatītājs rakstiski atļāvis
Reģistratūrai Dokumentāros pierādījumus iesniegt elektroniski,
Apstiprinājumā šāda hipersaite nav ietverta.

III NODAĻA
7. sadaļa.
1.

Sākumlaika WHO IS datubāze

Pēc pilnīga un tehniski pareiza Pieteikuma saņemšanas Reģistrs
attiecīgo informāciju par Pieteikuma iesniedzēju dara pieejamu
Sākumlaika WHOIS datubāzē. Sākumlaika WHOIS datubāzē par katru
saņemto Pieteikumu var ietvert šādu informāciju:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(xi)
2.

SĀKUMLAIKA WHO IS DATUBĀZE

Domēna vārds, par ko iesniedz Pieteikumu;
rindas kārtība, kādā Reģistrs saņēmis Pieteikumu, kā arī
saņemšanas datums un laiks, un Pieteikuma vieta rindā uz
attiecīgo Domēna vārdu;
Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums,
attiecīgā Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija;
Pieteikuma iesniedzēja pieprasīto Pirmtiesību veids;
pilns vārds, attiecībā uz kuru tiek pieprasītas Pirmtiesības;
valsts, kurā ir aizsargātas pirmtiesības, ko prasa īstenot;
pirmais statusa lauks, kas sniedz informāciju par to, vai
Izskatītājs saņēmis Dokumentāros pierādījumus, un par
Dokumentāro pierādījumu saņemšanas datumu (attiecīgā
gadījumā);
otrais statusa lauka, kas sniedz informāciju par to, vai Reģistrs ir
pieņēmis lēmumu par Domēna vārda reģistrēšanu Pieteikuma
iesniedzēja vārdā, un, ja lēmums ir pieņemts, par šā lēmuma
rezultātu;
trešais statusa lauks, kas norāda, vai, ciktāl Reģistram zināms,
attiecībā uz Domēna vārdu nav uzsākta tiesvedība vai
ārpustiesas procedūras;
ARD procedūrām uzvēlētā valoda.

Statusa laukā, kas minēts 7. sadaļas 1. punkta (viii) apakšpunktā, tiek
minēts Dokumentāro pierādījumu saņemšanas datums (attiecīgā
gadījumā).
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Norādi par to, ka Izskatītājs saņēmis Dokumentāros pierādījumus,
neuzskata par norādi, kas nozīmē, ka saņemtie Dokumentārie
pierādījumi
atbilst
šajos
Sunrise
noteikumos
izklāstītajiem
nosacījumiem.
3.

Izskatītāja pienākums ir informēt reģistru par statusa maiņu sapratīgā
laika posmā pēc tam, kad Izskatītājs saņēmis pirmo Dokumentāro
pierādījumu komplektu saistībā ar konkrēto Pieteikumu. Izskatītājs
nesniedz nekādus citus paziņojumus par to, vai ir saņemti
Dokumentārie pierādījumi, kā arī par to saņemšanas datumu.
Sākumlaika WHOIS datubāze ir vienīgais avots, lai pārbaudītu, vai
Izskatītājs ir saņēmis Dokumentāros pierādījumus.

4.

Attiecībā uz statusa lauku, kas minēts
(ix) apakšpunktā, var piešķirt šādus statusus:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

7. sadaļas

1. punkta

izskatīšana uzsākta;
Domēna vārds reģistrēts, bet nav aktīvs;
Domēna vārds reģistrēts un aktīvs;
Pieteikums noraidīts;
termiņš izbeidzies (laikā nav saņemti atbilstīgi Dokumentārie
pierādījumi vai tie nav saņemti vispār);
termiņš izbeidzies (jo Valsts izvērtēšanas punkts nav pieņēmis
lēmumu 90 kalendāro dienu laikā kopš brīža, kad Reģistrs
iesniedzis pieprasījumu izvērtēt attiecīgos Dokumentāros
pierādījumus);
nav izskatīts (jo Domēna vārds reģistrēts un aktivēts cita
Pieteikuma iesniedzēja vārdā).

Statuss „izskatīšana uzsākta“ ir katra Pieteikuma noklusētais statuss.
Par jebkuru statusa maiņu ir atbildīgs tikai Reģistrs.

IV NODAĻA

DOKUMENTĀRIE PIERĀDĪJUMI

8. sadaļa. Formālās
pierādījumiem
1.

Prasības

attiecībā

uz

Dokumentāriem

Tīmekļa vietnē, uz kuru Reģistrs norādījis ar šā dokumenta 6. sadaļas
2. punktā minēto hipersaiti, Pieteikuma iesniedzējam:
(i)
(ii)

jāinformē Reģistrs par Dokumentāro pierādījumu lappušu skaitu
un
ir iespēja izvēlēties citu Eiropas Savienības oficiālo valodu,
nevis to, ko Pavadvēstulei izraudzījusies Reģistratūra,
iesniedzot Pieteikumu Reģistram.
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2.

Saņemot šo informāciju, Reģistrs dara pieejamu Pavadvēstuli .pdf
formātā, kurā ietverta vismaz šāda informācija:
(i)
(ii)

3.

Izskatītāja vārds/nosaukums un adrese;
šāda informācija, kas izgūta no Sākumlaika WHOIS datubāzes:
(a)
Domēna vārds, par ko iesniedz Pieteikumu;
(b)
Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums,
(c)
attiecīgā Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija;
(d)
Pieteikuma iesniedzēja pieprasīto Pirmtiesību veids;
(e)
valsts, kurā ir aizsargātas Pirmtiesības, ko prasa īstenot;
(f)
pilns vārds, attiecībā uz kuru tiek pieprasītas
Pirmtiesības;
(g)
valoda, kurā tiks formulēti Dokumentārie pierādījumi, kas
jāiesniedz Izvērtētājam.
(h)
datums, kurā Reģistrs saņēmis Pieteikumu;
(i)
unikāls svītrkods.

Pieteikuma iesniedzējam vai tā Dokumentu noformētājam:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

jāizdrukā Pavadvēstule, kas izveidota Reģistra tīmekļa vietnē;
pavadvēstulē jānorāda oficiālā valoda, kurā tiek iesniegti
dokumentārie pierādījumi, ja šos Dokumentāros pierādījumus
iesniedz citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā, nevis
Pieteikumā izraudzītajā. Ja Pavadvēstulē izvēlēta cita oficiālā
valoda, visiem iesniegtajiem Dokumentārajiem pierādījumiem
jābūt Pavadvēstulē izvēlētajā valodā;
jāparaksta Pavadvēstule;
jāpievieno V sadaļā minētie attiecīgie Dokumentārie pierādījumi
un
minētie Dokumentārie pierādījumi jāapstiprina ar iniciāļiem.

Ja vien šajos noteikumos nav skaidri norādīts citādi, Pavadvēstules
formulējumu nav atļauts grozīt; Dokumentārie pierādījumi, kas iesniegti
bez Pavadvēstules vai ar grozītu Pavadvēstuli, vai ar Pavadvēstuli,
kura nav pienācīgi parakstīta, tiks noraidīti, izņemot gadījumus, kad
Dokumentāros pierādījumus elektroniski iesniedz Reģistratūra (šajā
gadījumā Pavadvēstule Izskatītājam nav jāiesniedz).
4.

Dokumentārie pierādījumi valodā, kas nav izraudzīta saskaņā ar šiem
Sunrise noteikumiem, netiks izskatīti. Ja kādi Dokumentārie pierādījumi
nav Pieteikuma iesniedzēja izraudzītajā oficiālajā valodā, tiem
jāpievieno sertificēta tulkotāja veikts tulkojums Pieteikumā vai, attiecīgā
gadījumā, Pavadvēstulē izraudzītajā valodā.

5.

Pienācīgi parakstīta Pavadvēstule un tai pievienotie Dokumentārie
pierādījumi nosūtāmi uz Pavadvēstulē norādīto adresi. Dokumenti, kas
nosūtīti uz citu adresi, nevis Pavadvēstulē norādīto, netiks izskatīti.
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Dokumentārie pierādījumi jānosūta pa pastu kā vienkāršs sūtījums, kā
ierakstīts sūtījums vai ierakstīts sūtījums ar piegādi, vai ar kurjeru.
Dokumentāros pierādījumus nav atļauts nosūtīt, izmantojot jebkurus
citus nosūtīšanas veidus, izņemot tos, kas minēti šajā 8. sadaļas
5. punktā (piemēram, pa faksu vai e-pastu), izņemot gadījumus, kad
tos nosūta ar Reģistratūras starpniecību, kura saņēmusi rakstisku
Izskatītāja atļauju Dokumentāros pierādījumus Izskatītājam iesniegt
elektroniski.
Izskatītājam Dokumentārie pierādījumi jāsaņem četrdesmit (40)
kalendāro dienu laikā kopš brīža, kad Reģistrs saņēmis Pieteikumu; ja
tas netiek paveikts, Pieteikums tiks uzskatīts par spēkā neesošu.
Dokumentāros pierādījumus Izskatītājs var saņemt tikai parastās
Beļģijas darbadienās no 8.00 līdz 17.00 pēc Beļģijas laika. Lai novērstu
šaubas – sestdienas, svētdienas un valsts svētku dienas Beļģijā netiek
uzskatītas par parastām darbadienām.
Tādēļ, ja Sabiedriskās kārtības noteikumu 14. panta ceturtajā daļā
minētais četrdesmit dienu periods beidzas sestdienā, svētdienā vai
Beļģijas valsts svētku dienā, Dokumentāros pierādījumus, kas nav
saņemti pēdējā parastā Beļģijas darbadienā pirms sestdienas,
svētdienas vai Beļģijas valsts svētku dienas, uzskatīs par tādiem, kas
nav saņemti līdz noteiktajam termiņam.
6.

Pavadvēstulei, ko nosūtījis Pieteikuma iesniedzējs vai kas nosūtīta tā
vārdā, un pievienotajiem Dokumentārajiem pierādījumiem jāatbilst
šādām prasībām:
(i)

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

katram Pieteikumam jāpievieno viens (1) Dokumentāro
pierādījumu komplekts; vienā sūtījumā vai aploksnē nav
atļauts apvienot dažādus Dokumentāro pierādījumu
komplektus dažādiem Pieteikumiem;
papīra lapu izmēram jābūt DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) vai
Letter (27,94 cm x 21,59 cm) formātā;
dokumentiem jābūt izdrukātiem uz matēta balta papīra;
lappusēm jābūt secīgi numurētām, sākot ar 1. lappusi,
numerācijā neietverot Pavadvēstuli;
papīram jābūt apdrukātam tikai no vienas puses;
ieskenēttiem dokumentiem jābūt cilvēkam salasāmiem;
Dokumentārie pierādījumi nedrīkst būt retušēti vai citādi
grozīti;
papīra lapas nedrīkst būs salocītas, saspraustas, salīmētas
vai kā citādi sastiprinātas.

Tikai Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par šo prasību ievērošanu.
Dokumentāros pierādījumus, ko Izskatītājam nosūtījusi trešā puse
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Pieteikuma iesniedzēja vārdā, uzskata par tādiem, ko nosūtījis
Pieteikuma iesniedzējs.
7.

Izskatītāja pienākums nav apstrādāt vai izskatīt jebkādu saņemto
informāciju vai dokumentāciju, kas neatbilst visām 8. sadaļas 6. punktā
izklāstītajām prasībām.
Reģistra un Izskatītāja pienākums nav informēt Pieteikuma iesniedzēju
par to, vai Dokumentārie pierādījumi atbilst jebkurai vai visām šajā
sadaļā izklāstītajām prasībām.

8.

Izskatītāja un/vai Reģistra paziņojumu vai apstiprinājumu par
Dokumentāro pierādījumu saņemšanu nevar uzskatīt par tādu, kas
nozīmē, ka Pieteikuma iesniedzēja (vai tā vārdā) sniegtā informācija
atbilst šajā nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

9. sadaļa.
1.

Dokumentāro pierādījumu izskatīšana

Kad
Izskatītājs
saņēmis
tam
iesniegto
Dokumentārajiem pierādījumiem, Izskatītājs:
(i)
(ii)

Pavadvēstuli

ar

Dokumentāros pierādījumus apzīmogo ar datuma spiedogu,
norādot saņemšanas datumu;
ieskenē saņemto informāciju un dokumentāciju, izņemot
gadījumus, ja Izskatītājs to saņēmis elektroniskā formātā ar
tādas Reģistratūras starpniecību, kam ir Izskatītāja rakstiska
atļauja iesniegt Dokumentāros pierādījumus elektroniskā
formātā.

2.

Reģistram un Izskatītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem neizskatīt
nekādu saņemto informāciju vai dokumentāciju, ja Izskatītājs jau
saņēmis Dokumentāro pierādījumu komplektu attiecībā uz to pašu
Pieteikumu; tomēr Izskatītājs ar Reģistratūras starpniecību var
pieprasīt, lai Pieteikuma iesniedzējs iesniedz jaunu Dokumentāro
pierādījumu komplektu, ja saņemto Dokumentāro pierādījumu oriģināls
sūtīšanas laikā vai pēc tam ir nejauši sabojāts vai iznīcināts.

3.

Izskatītājs informē Reģistru par katra Dokumentāro pierādījumu
saņemšanas datumu, izņemot attiecībā uz komplektiem, kas saņemti,
kā minēts 9. sadaļas 2. punktā; šo informāciju sniedz tādā veidā, par
kādu vienojies Reģistrs un Izskatītājs.

4.

Pēc tam, kad Izskatītājs saņēmis Dokumentāros pierādījumus,
Pieteikuma iesniedzējam nav iespējams tos pārbaudīt.
Pieteikuma iesniedzējs atzīst un piekrīt, ka Izskatītāja saņemtie
Dokumentārie pierādījumi kļūst par vienīgi Izskatītāja īpašumu; ne
Reģistrs, ne Izskatītājs nenosūtīs atpakaļ nekādus Dokumentāros
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pierādījumus ne Pieteikuma iesniedzējam, ne Reģistratūrai, ne kādai
citai Pieteikuma iesniedzēja ieceltai personai.
5.

Reģistrs un Izskatītājs atklās Dokumentāros pierādījumus tikai tādā
mērā, kā to prasa jebkuras attiecīgās piekritības tiesa, vai jebkāda
valsts vai pārvaldes iestāde, vai, ja šāda rīcība ir juridisks pienākums
vai prasība. Turklāt Dokumentāros pierādījumus elektroniskā formātā
atklās saskaņā ar Reģistra norādījumiem, kas darbojas kā Atbildētājs
ADR procesā, ja ir iesniegta Sūdzība par Reģistra lēmumu.

V NODAĻA

PIRMTIESĪBU IZVĒRTĒŠANA

10. sadaļa. Izvērtēšanas process
1.

Saskaņā ar Reģistra norādījumiem Izvērtētājs izvērtē, vai
Dokumentārie pierādījumi pamato Pirmtiesības, ko savā Pieteikumā
prasa īstenot Pieteikuma iesniedzējs.

2.

Izvērtētājs pārbauda Dokumentāros pierādījumus par identiskiem
Domēna vārdiem tādā secībā, kādā Pieteikumi ir saņemti reģistrā,
saskaņā ar Sabiedriskās kārtības noteikumu 14. pantā izklāstīto
procedūru.
Attiecībā uz Domēna vārdiem, kas nav identiski, Izvērtētājs lietderības
nolūkā var pēc saviem ieskatiem noteikt secību, kādā tiek pārbaudīti
Dokumentārie pierādījumi, piemēram, atkarībā no:
(i)
(ii)
(iii)

Pieteikumu skaita, kas saņemts par domēna vārdiem, kuri
nav identiski;
valodām, kurās sniegti Dokumentārie pierādījumi attiecībā uz
vairākiem Pieteikumiem;
laika un resursiem, kas vajadzīgi, lai faktiski izvērtētu
Pirmtiesību esamību, pamatojoties uz iesniegtajiem
Dokumentārajiem pierādījumiem.

Izvērtētāji ir Reģistra apakšuzņēmēji, un Reģistrs ir vienīgā puse, kas
pilnvarota lemt par to, vai Domēna vārds reģistrējams Pieteicēja vārdā.
11. sadaļa. Pirmtiesības — Vispārīgi apsvērumi
1.

Pakāpeniskās reģistrācijas perioda pirmajā posmā tikai par tādiem
Domēna vārdiem, kas atbilst
(i)
(ii)

reģistrētām Kopienas vai valstu preču zīmēm vai
ģeogrāfiskām norādēm vai izcelsmes norādēm,
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attiecīgo Pirmtiesību īpašnieks un/vai licences ņēmējs (attiecīgā
gadījumā) var iesniegt pieteikumu, izņemot nosaukumus, par kurām
pieteikumus var iesniegt Valsts iestādes, kā minēts Sabiedriskās
kārtības noteikumu 10. panta 3. punktā.
2.

Pakāpeniskās reģistrācijas perioda otrajā posmā par tādiem Domēna
vārdiem, kas atbilst
(i)
(ii)

Pirmtiesību veidiem, kas minēti 11. sadaļas 1. punktā vai
citiem Pirmtiesību veidiem,

attiecīgo Pirmtiesību īpašnieks var iesniegt pieteikumu.
3.

Pieteikuma iesniedzējam jābūt to Pirmtiesību, ko prasīts īstenot,
īpašniekam (vai attiecīgā gadījumā — licences ņēmējam) ne vēlāk kā
dienā, kurā Reģistrs saņem Pieteikumu; šajā dienā pirmtiesībām jābūt
spēkā.

12. sadaļa. Dokumentārie pierādījumi — vispārīgas pamatprasības
1.

Ja vien šo Sunrise noteikumu 13. līdz 18. sadaļā nav paredzēts citādi,
Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz Dokumentārie pierādījumi, kas
ietver:
(i)

(ii)

2.

ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību, kuru parakstījusi
kompetentā iestāde, praktizējošs jurists 1 vai profesionāls
pilnvarotais 2 , kurā paziņots, ka Pirmtiesības, ko prasa īstenot
Pieteikuma iesniedzējs, ir aizsargātas saskaņā ar attiecīgās
dalībvalsts tiesību aktiem, tostarp:
a. atsauces uz attiecīgajām tiesību normām, zinātniskiem
darbiem un tiesu nolēmumiem un
b. šādas aizsardzības nosacījumiem, un
pierādījumus par to, ka pilns nosaukums, par ko tiek prasīts
īstenot Pirmtiesības, atbilst visiem nosacījumiem, kas izklāstīti
minētajos tiesību aktos, tostarp attiecīgus zinātniskus darbus un
tiesu nolēmumos, un par to, ka šādu nosaukumu aizsargā
attiecīgās Pirmtiesības, ko prasa īstenot.

Jebkurā gadījumā pietiek iesniegt attiecīga tiesas galīga sprieduma
kopiju vai arbitrāžas lēmuma kopiju, kuru pieņēmusi oficiāla
alternatīvas strīdu izšķiršanas iestāde, kas kompetenta vismaz vienā

1

Praktizējošs jurists ir persona, kas ir kvalificēta praktizēt jurisprudenci vienā no dalībvalstīm
un kuras uzņēmējdarbības vieta atrodas Kopienā (sk. 1998. gada 16. februāra Direktīvu
98/5/EK, OV EC L 77, 14. 3. 1998, 36. lpp.).

2

Profesionāls pilnvarotais ir persona, kas tiesīga pārstāvēt klientus attiecīgajos valstu
rūpnieciskā īpašuma birojos, OHIM vai EPO.
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dalībvalstī, kurā norādīts, ka ir aizsargātas Pieteikuma iesniedzēja
tiesības uz pilnu nosaukumu, par ko tiek prasīts īstenot Pirmtiesības.
3.

Ja saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem Pirmtiesību
pastāvēšana ir atkarīga no konkrētiem nosacījumiem, kas saistīti ar
slavenu, labi pazīstamu, publiski zināmu vai vispārzināmu nosaukumu,
nosaukumu ar zināmu reputāciju, nemateriālo vērtību vai lietojumu, vai
tamlīdzīgi, Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz arī:
(i)

(ii)

ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība, ko parakstījusi
kompetentā iestāde, praktizējošs jurists vai profesionāls
pilnvarotais, kurai pievienota dokumentācija, kas apstiprina ar
zvērestu apliecināto rakstisko liecību, vai
attiecīgs tiesas galīgs spriedums vai arbitrāžas lēmums, kuru
pieņēmusi oficiāla alternatīvas strīdu izšķiršanas iestāde, kas
kompetenta vismaz vienā dalībvalstī,

kurā norādīts, ka nosaukums, par ko tiek prasīts īstenot Pirmtiesības,
atbilst visiem nosacījumiem, kas izklāstīti attiecīgās dalībvalsts tiesību
aktos (ieskaitot attiecīgus tiesu nolēmumus, zinātniskus darbus un
tādus nosacījumus, kuri var būt minēti 1. pielikumā (ja tāds ir)) saistībā
ar Pirmtiesību veidu, ko prasa īstenot.
4.

Jebkurā ar zvērestu apliecinātā rakstiskā liecībā, kas iesniegta
saskaņā ar šo nodaļu, skaidri jānorāda vai jāiekļauj pierādījumi par to,
ka parakstītājs ir kompetenta iestāde, praktizējošs jurists vai
profesionāls pilnvarotais, kā minēts šīs sadaļas iepriekšējās daļās.

13. sadaļa. Reģistrētas preču zīmes
1.

2.

VISPĀRĪGI APSVĒRUMI
(i)

Ja Pirmtiesības, ko prasa īstenot Pieteikuma iesniedzējs,
attiecas uz reģistrētu preču zīmi, preču zīmei jābūt reģistrētai
kādas dalībvalsts Preču zīmju birojā, Beniluksa Preču zīmju
birojā vai Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (OHIM), vai tai
jābūt starptautiski reģistrētai un aizsargātai vismaz vienā
Eiropas Savienības dalībvalstī.

(ii)

Preču zīmes pieteikumu neuzskata par Pirmtiesībām.

DOKUMENTĀRIE PIERĀDĪJUMI PAR REĢISTRĒTĀM PREČU ZĪMĒM
Ja vien šo noteikumi 1. pielikumā nav paredzēts citādi, par reģistrētām
preču zīmēm pietiek iesniegt šādus Dokumentāros pierādījumus:
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(i)

(ii)

oficiāla dokumenta kopija, ko izdevis kompetents preču zīmju
birojs, kurā norādīts, ka preču zīme ir reģistrēta (reģistrācijas
apliecība, atjaunošanas apliecība, oficiāls izraksts no reģistra,
preču zīmju biroja paziņojums, reģistrācijas publikācija oficiālā
vēstnesī utt.), vai
izraksts no oficiālas (tiešsaistes) datu bāzes, ko vada un/vai
pārvalda attiecīgais valsts preču zīmju birojs, Beniluksa preču
zīmju birojs, OHIM vai WIPO. Izraksti no komerciālām datu
bāzēm nav pieņemami, pat ja tajos iekļauta tieši tāda pati
informācija kā oficiālajos izrakstos.

Iepriekš minētajos gadījumos Dokumentārajiem pierādījumiem skaidri
jāliecina, ka Pieteikuma iesniedzējs ir reģistrētās preču zīmes
īpašnieks.
Ja Pieteikuma iesniedzējs ir 13. sadaļas 1. punktā minētās reģistrētas
preču zīmes licences ņēmējs vai pārņēmējs, piemēro šo noteikumu
20. sadaļu.
14. sadaļa. Ģeogrāfiskie apzīmējumi un izcelsmes apzīmējumi
1.

ĢEOGRĀFISKIE

APZĪMĒJUMI

UN

IZCELSMES

APZĪMĒJUMI

— VISPĀRĪGI

APSVĒRUMI

Ja Pirmtiesības, kuru īstenošanu prasa Pieteikuma iesniedzējs,
attiecas uz ģeogrāfiskiem apzīmējumiem vai izcelsmes apzīmējumiem,
ģeogrāfiskajam apzīmējumam vai izcelsmes apzīmējumam jābūt
aizsargātam vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī.
2.

DOKUMENTĀRIE

PIERĀDĪJUMI
IZCELSMES APZĪMĒJUMIEM

PAR

ĢEOGRĀFISKIEM

APZĪMĒJUMIEM

UN

Ja vien šo noteikumu 1. pielikumā nav paredzēts citādi, par
ģeogrāfiskiem apzīmējumiem vai izcelsmes apzīmējumiem pietiek
iesniegt šādus Dokumentāros pierādījumus:
(i)

(ii)
(iii)

kompetentas oficiālas iestādes akta, dekrēta vai lēmuma
kopija, ar ko konkrētam nosaukumam piešķir aizsardzību
kā
ģeogrāfiskam
apzīmējumam
vai
izcelsmes
apzīmējumam, vai
(i) punktā minētā akta, dekrēta vai lēmuma oficiālas
publikācijas kopija, vai
izraksts no attiecīgā reģistra (ja pieejams).

Šādiem Dokumentāriem pierādījumiem skaidri jāliecina, ka
nosaukums, attiecībā uz kuru tiek prasīts īstenot Pirmtiesības, ir
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ģeogrāfisks apzīmējums vai izcelsmes apzīmējums, kura īpašnieks ir
Pieteikuma iesniedzējs.
15. sadaļa. Nereģistrētas preču zīmes
Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības, pamatojoties uz:
(i)
(ii)

plaši zināmu nereģistrētu preču zīmi, kā paredzēts 6bis pantā
Parīzes konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību (ar
grozījumiem), vai
nereģistrētu preču zīmi, uz kuru neattiecas iepriekš minētais
(i) punkts, kas ir aizsargāta saskaņā ar tādas 1. pielikumā
minētas dalībvalsts tiesību aktiem, kurā aizsargā nereģistrētas
preču zīmes,

ir pietiekami pierādīt šādas Pirmtiesības saskaņā ar šo noteikumu
12. sadaļas 2. punktu vai 12. sadaļas 3. punktu, un nav pienākuma
sniegt 12. sadaļas 1. punktā minētos Dokumentāros pierādījumus.
16. sadaļa. Uzņēmumu nosaukumi, komercnosaukumi un uzņēmumu
identifikācijas zīmēs
1.

UZŅĒMUMU NOSAUKUMI – VISPĀRĪGI APSVĒRUMI
Uzņēmuma nosaukums ir uzņēmuma oficiālais nosaukums, t.i.,
nosaukums, ar kādu uzņēmums dibināts vai ar kādu uzņēmums
reģistrēts. Dalībvalstīs, kurās nepastāv uzņēmuma nosaukumu
reģistrācija, uzņēmuma nosaukums tomēr var būt aizsargāts kā
komercnosaukums (kā minēts 16. sadaļas 2. punktā) vai uzņēmuma
identifikācijas zīme (kā minēts 16. sadaļas 3. punktā).
Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz nosaukumu,
pamatojoties uz uzņēmuma nosaukumu, kas aizsargāts saskaņā ar
tādas 1. pielikumā minētas dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek
aizsargāti uzņēmumu nosaukumi, ir pietiekami pierādīt šādas
Pirmtiesības saskaņā ar tālāk minēto 16. sadaļas 4. punktu.

2.

KOMERCNOSAUKUMI – VISPĀRĪGI APSVĒRUMI
Tā kā komercnosaukumi ir aizsargāti visās Eiropas Savienības
dalībvalstīs, pietiek Izvērtētajam iesniegt Dokumentāros pierādījumus,
kas minēti tālāk minētajā 16. sadaļas 5. punktā.

3.

UZŅĒMUMU IDENTIFIKĀCIJAS ZĪMES – VISPĀRĪGI APSVĒRUMI
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Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz nosaukumu,
pamatojoties uz uzņēmuma identifikācijas zīmi, kas aizsargāta saskaņā
ar tādas 1. pielikumā minētas dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tiek
aizsargātas uzņēmumu identifikācijas zīmes, ir pietiekami pierādīt
šādas Pirmtiesības saskaņā ar tālāk minēto 16. sadaļas 5. punktu.
4.

DOKUMENTĀRIE PIERĀDĪJUMI PAR UZŅĒMUMU NOSAUKUMIEM
Ja šo noteikumu 1. pielikumā nav paredzēts citādi, pietiek iesniegt
šādus Dokumentārus pierādījumus par uzņēmumu nosaukumiem, kas
minēti 16. sadaļas 1. punktā:
(i)
(ii)
(iii)

izraksts no attiecīgā uzņēmumu reģistra vai komercreģistra;
dibināšanas apliecība vai oficiālā vēstnesī vai valdības biļetenā
publicēta paziņojuma kopija par uzņēmuma dibināšanu vai
nosaukuma maiņu, vai
oficiāla uzņēmumu reģistra vai komercreģistra, kompetentas
valsts iestādes vai notāra izsniegts parakstīts paziņojums
(piemēram, apliecība par labu reputāciju).

Šādos Dokumentāros pierādījumos jābūt skaidri norādītam, ka
nosaukums, attiecībā uz kuru tiek prasīts īstenot Pirmtiesības, ir
Pieteikuma iesniedzēja oficiālais uzņēmuma nosaukums vai viens no
oficiālajiem uzņēmuma nosaukumiem.
5.

DOKUMENTĀRIE

PIERĀDĪJUMI PAR KOMERCNOSAUKUMIEM UN UZŅĒMUMU
IDENTIFIKĀCIJAS ZĪMĒM

Ja šo noteikumu 1. pielikumā nav paredzēts citādi, pietiek iesniegt
šādus Dokumentārus pierādījumus par komercnosaukumiem un
uzņēmumu identifikācijas zīmēm, kas minētas attiecīgi 16. sadaļas
2. punktā un 16. sadaļas 3. punktā:
(i)

ja attiecīgais komercnosaukums vai uzņēmumu identifikācijas
zīme obligāti jāreģistrē un/vai to iespējams reģistrēt oficiālā
reģistrā (ja dalībvalstī, kurā atrodas uzņēmums, pastāv šāds
reģistrs):
a. izraksts no minētā oficiālā reģistra, kurā minēts datums, kad
komercnosaukums reģistrēts, un
b. pierādījumi
par
komercnosaukuma
vai
uzņēmuma
identifikācijas zīmes publisku lietojumu pirms Pieteikuma
datuma (piemēram, bet ne tikai pierādījumi par pārdošanas
apjomu, reklāmas vai veicināšanas materiālu kopijas, rēķini,
kuros
minēts
komercnosaukums
vai
uzņēmuma
identifikācijas zīme utt., kas pierāda nosaukuma publisku
lietojumu attiecīgajā dalībvalstī);
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(ii)

ja reģistrācija nav obligāta, Dokumentārie pierādījumi, kas minēti
šo noteikumu 12. sadaļas 3. punktā.

Dokumentāros pierādījumos par komercnosaukumu vai uzņēmuma
identifikācijas zīmi jābūt skaidri norādītam, ka nosaukums, attiecībā uz
kuru tiek prasīts īstenot Pirmtiesības, ir Pieteikuma iesniedzēja
komercnosaukums vai uzņēmuma identifikācijas zīme.
17. sadaļa. Uzvārdi
1.

Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz nosaukumu,
pamatojoties uz komercnosaukumu, uzņēmuma identifikācijas zīmi vai
uzņēma nosaukumu, kas atbilst uzvārdam, Pieteikumā jāizvēlas
Pirmtiesību veids „komercnosaukums, uzņēmuma identifikācijas zīme
vai uzņēmuma nosaukums“, un šādu Pirmtiesību esamība jāpierāda
saskaņā ar attiecīgi 16. sadaļas 4. punktu un 16. sadaļas 5. punktu.

2.

Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz nosaukumu,
pamatojoties uz savu uzvārdu, ciktāl tas ir aizsargāts dalībvalstī, kurā
viņš dzīvo, Pieteikumā jāizvēlas Pirmtiesību veids „cits“, un šādu
Pirmtiesību esamība jāpierāda saskaņā ar šo noteikumu 12. sadaļas
1. vai 2. punktu.

18. sadaļa. Aizsargātu literāru un mākslas darbu nosaukumi
1.

LITERĀRU UN MĀKSLAS DARBU NOSAUKUMI – VISPĀRĪGI APSVĒRUMI
Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz nosaukumu,
pamatojoties uz aizsargāta literāra un mākslas darba nosaukumu, kas
aizsargāts saskaņā ar tādas 1. pielikumā minētas dalībvalsts tiesību
aktiem, kurā tiek aizsargāti aizsargātu literāru un mākslas darbu
nosaukumi, ir pietiekami pierādīt šādas Pirmtiesības saskaņā ar šo
noteikumu 18. sadaļas 2. punktu.

2.

DOKUMENTĀRI

PIERĀDĪJUMI PAR AIZSARGĀTU LITERĀRU UN MĀKSLAS DARBU

NOSAUKUMIEM

Ja šo noteikumu 1. pielikumā nav paredzēts citādi, pietiek iesniegt
šādus Dokumentārus pierādījumus par aizsargātu literāru un mākslas
darbu nosaukumiem, kas minēti 18. sadaļas 1. punktā:
(i)
(ii)

literāra vai mākslas darba vāka vai attēla kopija, kurā ietverts
attiecīgais nosaukums (kopā ar īsu aprakstu par (a) darbu vai
(b) darba saturu, darba fotogrāfiju utt.), un
ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība, kuru parakstījusi
kompetentā iestāde, praktizējošs jurists vai profesionāls
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pilnvarotais, kurā paziņots, ka Pieteikuma iesniedzējam
Pieteikuma dienā pieder prasītās tiesības uz minēto
nosaukumu, ka attiecīgais darbs ir likumīgi publiskots un ka
nosaukumam piemīt atšķirtspēja,
turklāt šādos Dokumentāros pierādījumos jābūt skaidri norādītam, ka
Pieteikuma iesniedzējam pieder aizsargāta literāra un mākslas darba
nosaukums.
19. sadaļa. Pilns
Pirmtiesības

vārds/nosaukums,

attiecībā

uz

kuru

pastāv

1.

Kā noteikts Sabiedriskās kārtības noteikumu 10. panta 2. punktā,
domēna vārda reģistrācija uz pirmtiesību pamata ir tā pilna
vārda/nosaukuma reģistrācija, attiecībā uz kuru pastāv Pirmtiesības, kā
to apliecina Dokumentārie pierādījumi. Pieteikuma iesniedzējam nav
iespējams reģistrēt Domēna vārdu, kas ir tikai daļa no pilnā
vārda/nosaukuma, attiecībā uz kuru pastāv Pirmtiesības.

2.

Dokumentārajos pierādījumos jābūt skaidri atveidotam pilnam
vārdam/nosaukumam, attiecībā uz kuru tiek prasīts īstenot
Pirmtiesības. Pirmtiesības, kuras prasīt īstenot attiecībā uz
vārdu/nosaukumu, kas iekļauts figuratīvās vai saliktās zīmēs (zīmēs,
kas ietver vārdus, emblēmas, attēli, logo utt.) tiks akceptētas tikai tad,
ja:
(i)

zīmē ietverts tikai vārds/nosaukums, vai

(ii)

vārdiskais elements dominē un to var skaidri nošķirt vai atšķirt
no emblēmas elementa,

ar nosacījumu, ka
(a) visas zīmē ietvertās burtciparu rakstu zīmes (tostarp defises,
ja tādas ir) ietvertas pieteiktajā Domēna vārdā tādā pašā
secībā, kādā tās iekļautas zīmē, un
(b) vārda iespaids ir acīmredzams, un nav nekādas saprātīgas
iespējas pārprast rakstu zīmes, kas veido zīmi, vai kārtību,
kādā šīs rakstu zīmes redzamas.
3.

Attiecībā uz preču zīmēm atsauces „TM“, „SM“, „®“ un līdzīgas nav
daļa no pilna vārda/nosaukumu, attiecībā uz kuru pastāv attiecīgās
Pirmtiesības.

4.

Attiecībā uz komercnosaukumiem, uzņēmumu nosaukumiem un
uzņēmumu identifikācijas zīmēm, uzņēmuma veidu (piemēram, bet ne
tikai „SA“, „GmbH“, „Ltd.“, vai „LLP“) var neiekļaut pilnajā
vārdā/nosaukumā, attiecībā uz kuru pastāv attiecīgās Pirmtiesības.
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5.

Ja Pieteikuma iesniedzējs prasa īstenot Pirmtiesības uz
vārdu/nosaukumu, kas ietver interneta pirmā līmeņa domēnu
(piemēram, bet ne tikai .com, .net vai .eu), pilnais vārds/nosaukums,
attiecībā uz kuru pastāv Pirmtiesības, ietver šo domēna sufiksu.

6.

Attiecībā uz vārdiem/nosaukumiem, kas nav rakstīti standarta latiņu
rakstībā, Pieteikumā jāietver tā vārda/nosaukuma transliterācija
standarta latīņu rakstībā, attiecībā uz kuru tiek prasīts īstenot
Pirmtiesības. Transliterācija jāveic saskaņā ar vispārpieņemtajiem
transliterācijas standartiem. Netiks akceptēta tādas rakstības
transliterācija, kas parasti netiek izmantota kādā Eiropas Savienības
oficiālajā valodā.

20. sadaļa. Licences, pārņemšana un maiņa attiecībā uz Pieteikuma
iesniedzēju
20.1

Ja Pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis licenci attiecībā uz 13. sadaļas
1. punkta (i) apakšpunktā minēto reģistrēto preču zīmi, attiecībā uz
kuru tas prasa īstenot Pirmtiesības, Dokumentārajos pierādījumos
jāiekļauj apliecinājums un deklarācijas veidlapa, ko pienācīgi aizpildījis
gan attiecīgās reģistrētās preču zīmes licences devējs, gan Pieteikuma
iesniedzējs (kā licences ņēmējs); apstiprinājuma un deklarācijas
veidlapas veidne ietverta šo noteikumu 2. pielikumā. Ja Pieteikuma
iesniedzējs ir apakšlicences ņēmējs, jāietver otrs apliecinājums un
deklarācija, ko pienācīgi aizpildījis un parakstījis reģistrētās preču
zīmes gala īpašnieks un gala īpašnieka licences ņēmējs.

20.2

Ja Pieteikuma iesniedzējs ir Pirmtiesību pārņēmējs, un iesniegtajos
Dokumentārajos pierādījumos nav skaidri norādīts, ka Pirmtiesības, ko
prasīts īstenot, ir nodotas Pieteikuma iesniedzējam, tam jāiesniedz
apliecinājums un deklarācijas veidlapa, ko pienācīgi aizpildījis un
parakstījis gan attiecīgo Pirmtiesību nodevējs, gan Pieteikuma
iesniedzējs (kā pārņēmējs); apstiprinājuma un deklarācijas veidlapas
veidne ietverta šo noteikumu 3. pielikumā.

20.3

Ja kādu iemeslu dēļ, izņemot tos, kas minēti šo noteikumu 20. sadaļas
1. punktā un 20. sadaļas 2. punktā, sniegtajos Dokumentārajos
pierādījumos nav skaidri norādīts Pieteikuma iesniedzēja kā
Pirmtiesību īpašnieka vārds/nosaukums (piemēram, tādēļ, ka
Pieteikuma
iesniedzēja
vārds/nosaukums
mainīts,
notikusi
apvienošanās vai notikusi Pirmtiesību de iure pārņemšana utt.),
Pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz oficiāli dokumenti, kas apliecina,
ka tā ir tā pati persona vai tās personas tiesību pārņēmējs, kas
Dokumentārajos pierādījumos norādīta kā Pirmtiesību īpašnieks.
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VI NODAĻA
PIRMTIESĪBU ĪSTENOŠANAS PRASĪBU UN
DOKUMENTĀRO PIERĀDĪJUMU PĀRBAUDE UN REĢISTRA
LĒMUMI
21. sadaļa. Izvērtētāja veikta pārbaude
1.

Saskaņā ar Reģistra norādījumiem ieceltais Reģistra Izvērtētājs
pārbauda:
(i)
vai ir izpildītas 8. sadaļā izklāstītās oficiālās prasības un
(ii)
vai ir izpildīta prasība par to, ka attiecībā uz vārdu/nosaukumu,
ko Pieteikuma iesniedzējs piesaka Pieteikumā, pastāv
Pirmtiesības.
Izvērtētāja un Reģistra pienākums nav paziņot
iesniedzējam, ja iepriekš minētās prasības nav izpildītas.

Pieteikuma

2.

Izvērtētājs pārbauda, vai Pieteikuma iesniedzējam ir Pirmtiesības uz
vārdu/nosaukumu, pamatojoties tikai uz tā pirmā Dokumentāro
pierādījumu komplekta prima facie pārbaudi, ko saņēmis un ieskenējis
Izskatītājs (attiecīgā gadījumā arī Dokumentāros pierādījumus, kas
saņemti elektroniski), un saskaņā ar šo Sunrise noteikumu
nosacījumiem.

3.

Izvērtētāja pienākums nav veikt izmeklēšanu par Pieteikuma, prasīto
Pirmtiesību un Dokumentāro pierādījumu apstākļiem, tomēr
Izvērtētājam ir atļauts to veikt pēc saviem ieskatiem.

22. sadaļa. Reģistra lēmums
1.

Izvērtētājs informē Reģistru par savu slēdzienu saskaņā ar
Sabiedriskās kārtības noteikumu 14. pantu un tādā veidā, par kādu tie
vienojušies.

2.

Reģistrs reģistrē Domēna vārdus, pamatojoties uz „rindas kārtības“
principu, ja tas konstatē, ka Pieteikuma iesniedzējs ir pierādījis savs
Pirmtiesības saskaņā ar šo noteikumu 2. sadaļu.
Četrdesmit (40) kalendāro dienu laikā kopš brīža, kad Reģistrs
pieņēmis lēmumu reģistrēt attiecīgo Domēna vārdu (.eu. Strīdu
izšķiršanas noteikumos minēts kā „Sākumlaika pārsūdzības periods“),
ikviena ieinteresētā puse var uzsākt ADR procedūru pret Reģistra
lēmumu, pamatojoties uz minētā lēmuma neatbilstību regulām.
Reģistrs aktivizē Domēna vārdu tikai nākamajā dienā kopš četrdesmit
(40) dienu perioda beigām, ar nosacījumu, ka četrdesmit (40) dienu
perioda laikā pret Reģistra lēmumu nav uzsākta ADR procedūra.
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3.

Neskarot norādījumus par Domēnu vārdu nodošanu vai Reģistratūras
maiņu, kā paredzēts noteikumos:
(a)
(b)

Domēna vārdu nodot trešai personai, izņemot nodošanu, kas
paredzēta Sabiedriskās kārtības noteikumu 19. pantā, un
mainīt Reģistratūru

var tikai pēc tam, kad attiecīgais Domēna vārds ir aktivēts.
4.

Reģistra lēmumam reģistrēt Domēna vārdu Pieteikuma iesniedzēja
vārdā nav nozīmes kā precedentam jebkurā tiesas vai ārpustiesas
strīdu izšķiršanas procedūrā, tostarp ADR procedūrā, pamatojoties uz
spekulatīvu vai ļaunprātīgu reģistrāciju.

23. sadaļa. Izvērtēšanas procesa beigas; ADR procedūras, kurās nav
pieņemts lēmums
1.

Ja līdz 2007. gada 1. maijam (vai citam datumam, par ko Reģistrs var
paziņot savā tīmekļa vietnē) nav spēkā stājies galīgs lēmums par kādu
Domēna vārdu, par kuru iesniegts Pieteikums, Reģistrs var pieprasīt,
lai Izvērtētāji un Valsts izvērtēšanas punkti izvērtē visus neizlemtos
Domēna vārdu pieteikumus, attiecībā uz kuriem nav stājies spēkā
galīgs lēmums. Tādā gadījumā Reģistrs ar e-pasta starpniecību lūgs
attiecīgos Pieteikuma iesniedzējus atļaut, lai attiecīgais Izvērtētājs vai
Valsts izvērtēšanas punkts izvērtē Pirmtiesības, ko prasīts īstenot.

2.

Ja Pieteikuma iesniedzējs viens mēneša laikā kopš brīža, kad izsūtīts
23. sadaļas 1. punktā minētais e-pasta lūgums, neatļauj veikt
izvērtēšanu, Reģistram ir tiesības Pieteikumu noraidīt.

VII NODAĻA

DAŽĀDI

24. sadaļa. Grozījumi, pamatnostādnes, piemērojamība
1.

Reģistrs savā tīmekļa vietnē var izdot skaidrojošas pamatnostādnes
par šo Sunrise noteikumu nosacījumiem. Reģistrs laiku pa laikam var
grozīt šo Sunrise noteikumu pielikumus, kuru grozījumi stāsies spēkā
laikā, kad par tiem tiek paziņots Reģistra tīmekļa vietnē.

2.

Ja kāda šo Sunrise noteikumu daļa kāda iemesla dēļ tiek pasludināta par
spēkā neesošu vai nepiemērojamu, pārējie Sunrise noteikumi būs spēkā
un piemērojami, it kā spēkā neesošā vai nepiemērojamā daļa tajos
nebūtu iekļauta.
Jebkurš spēkā neesošs vai nepiemērojams noteikums tiks aizstāts ar
piemērotu noteiktumu, kas, ciktāl tas tiesiski iespējams, pēc iespējas
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vairāk atbilst šo Sunrise noteikumu garam un mērķim, ņemt vērā visus
citus Noteikumus.
25. sadaļa. Atbildības ierobežojums
1.

Tiktāl, cik to atļauj obligātie tiesību akti, Reģistrs ir atbildīgs tikai tādā
gadījumā, ja tiek pierādīta Reģistra rupja nevērība vai tīšs pārkāpums.
Nekādā gadījumā Reģistrs nav atbildīgs par jebkādu līgumisku vai
pārkāpuma (tostarp nevērības) rezultātā radušos, vai citādi radušos
tiešu, izrietošu vai nejaušu kaitējumu vai peļņas zaudējumu, kurš izriet
no vai ir saistīts ar Domēna vārda reģistrāciju vai lietošanu vai Reģistra
programmatūras vai tīmekļa vietnes lietošanu pat tādā gadījumā, ja ir
sniegts brīdinājums par šādu zaudējumu vai kaitējuma iespējamību,
tostarp, bet ne tikai, saistībā ar Reģistra pieņemtajiem lēmumiem
reģistrēt vai nereģistrēt Domēna vārdu, pamatojoties uz Izvērtētāja(-u)
un Valsts izvērtēšanas punkta(-u) slēdzienu, kā arī šo lēmumu sekām.
Tiktāl, cik to atļauj obligātie tiesību akti, Reģistra atbilstība par
kaitējumu nepārsniedz 1000 EUR (vienu tūkstoti euro). Pieteikuma
iesniedzējs piekrīt, ka pret Reģistru nevar vērst lielāku vai citādu
prasību atlīdzināt kaitējumu (piemēram, bet ne tikai, par maksām, kas
jāmaksā vai ko samaksājis Pieteikuma iesniedzējs vai Sūdzības
iesniedzējs tiesas vai ārpustiesas procedūru kontekstā, kas uzsāktas
pret Reģistra lēmumu reģistrēt Domēna vārdu vai nereģistrēt to).

2.

Pieteikuma iesniedzējs novērš Reģistram radīto kaitējumu, ko var radīt
trešo pušu iesniegtas prasības vai uzsāktos strīdus, un kompensē
visus Reģistram radušos izdevumus un izmaksas vai zaudējumus, par
ko to var saukt pie atbildības, jo trešās puses uzsākušas tiesvedību,
pamatojoties uz to, ka Pieteikuma iesniedzēja Pieteikums par Domēna
vārda reģistrāciju vai lietošanu pārkāpj trešās puses tiesības.
Šīs sadaļas nolūkā termins „Reģistrs“ attiecas arī uz tā locekļiem un
apakšuzņēmējiem, tostarp Izskatītāju, Izvērtētājiem un Valsts
izvērtēšanas punktiem, kā arī uz visiem to attiecīgajiem direktoriem,
pārstāvjiem un darbiniekiem.

VIII NODAĻA

ADR PROCEDŪRAS

26. sadaļa. ADR procedūru uzsākšana
1.

Sākumlaika pārsūdzības periodā, kas ir četrdesmit (40) kalendāro
dienu periods kopš brīža, kad Reģistrs pieņēmis lēmumu reģistrēt vai
nereģistrēt attiecīgo Domēna vārdu, Pieteikuma iesniedzējs un ikviena
cita ieinteresētā puse var uzsākt ADR procedūru (kā noteikts .eu Strīdu
izšķiršanas noteikumos) pret Reģistru attiecībā uz šo lēmumu.
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2.

Pret Reģistru vērsto ADR procedūru vienīgais mērķis un nolūks ir
pārbaudīt, vai attiecīgais Reģistra lēmums ir pretrunā ar Regulām.
Ja pret Reģistru tiek ierosinātas vairākas ADR procedūras par vienu un
to pašu lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt Domēna vārdu, tiks uzsākta
tikai tā ADR procedūra ar agrāko Sākuma datumu, kā noteikts .eu
Strīdu izšķiršanas noteikumos.

3.

ADR Nodrošinātājs var pieprasīt, lai Reģistrs atklāj Dokumentāros
pierādījumus.

27. sadaļa. ADR procedūras pret Reģistra lēmumu
1.

Ja ADR procedūra attiecas uz Reģistra lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt
Domēna vārdu, un Nodrošinātāja ieceltā Komisija vai Komisijas loceklis
(kā noteikts .eu Strīdu izšķiršanas noteikumos) secina, ka attiecīgais
lēmums nav pretrunā ar Regulām, Reģistrs nekavējoties aktivizē
Domēna vārdu, tiklīdz saņemt paziņojums par Nodrošinātāja lēmumu.
Ja ADR procedūra attiecas uz Reģistra lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt
Domēna vārdu, un Nodrošinātāja ieceltā Komisija vai Komisijas loceklis
(kā noteikts .eu Strīdu izšķiršanas noteikumos) secina, ka attiecīgais
lēmums ir pretrunā ar Regulām, Reģistrs lemj par to, vai reģistrēt vai
nereģistrēt Domēna vārdu tā Pieteikuma iesniedzēja vārdā, kas ir
nākamais rindā uz attiecīgo Domēna vārdu, saskaņā ar šajos Sunrise
noteikumos izklāstīto procedūru.
Ja ADR procedūra attiecas uz Reģistra lēmumu nereģistrēt Domēna
vārdu, un Nodrošinātāja ieceltā Komisija vai Komisijas loceklis (kā
noteikts .eu Strīdu izšķiršanas noteikumos) secina, ka attiecīgais
lēmums ir pretrunā ar Regulām, Reģistrs, saņemot paziņojumu par
Nodrošinātāja lēmumu, reģistrē Domēna vārdu Pieteikuma iesniedzēja
vārdā un nekavējoties aktivizē Domēna vārdu.
Ja ADR procedūra attiecas uz Reģistra lēmumu nereģistrēt Domēna
vārdu, un Nodrošinātāja ieceltā Komisija vai Komisijas loceklis secina,
ka attiecīgais lēmums nav pretrunā ar Regulām, Komisija vai Komisijas
loceklis noraida Sūdzību.

2.

Par Reģistra lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt Domēna vārdu var būt
tikai viena uzsākta ADR procedūra, kas vērsta pret Reģistru. Tas
neliedz trešām pusēm ierosināt ADR procedūru, pamatojoties uz
Domēna vārda spekulatīvu vai ļaunprātīgu reģistrāciju, pēc Sākumlaika
pārsūdzības perioda vai pēc tam, kad pret Reģistru vērstas ASDR
procedūras rezultātā Domēna vārds ir aktivēts saskaņā ar .eu Strīdu
izšķiršanas noteikumiem.
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1. pielikums
Paredzams, ka tiks publicēts līdz 6. oktobrim
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2. pielikums
Paredzams, ka tiks publicēts līdz 6. oktobrim
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3. pielikums
Paredzams, ka tiks publicēts līdz 6. oktobrim
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