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APIBRĖŽIMAI
Toliau pateikti apibrėžimai ir šiame dokumente pateiktos nuostatos bei sąlygos bus
taikomos visoms paraiškoms, pateiktoms registracijos etapais laikotarpiu.
.eu ginčų sprendimo
taisyklės

yra taisyklės, skirtos alternatyviajai ginčų
sprendimo (ADR) procedūrai, nurodytai viešosios
tvarkos taisyklių 22 straipsnyje;

.eu reglamentas

yra Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m.
balandžio 22 d. Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 dėl
eu. aukščiausio lygio domeno įdiegimo, OL L, 113,
2002 m. balandžio 30 d., p. 1-5;

Paraiška

yra visiškai užpildytas, techniškai teisingas registrui
pateiktas domeno vardo registracijos prašymas,
atitinkantis visus reikalavimus, nurodytus (a)
„Sunrise“ taisyklių 3 skirsnyje ir (b) registracijos
direktyvose;

Pareiškėjas

yra fizinis asmuo, įmonė ar organizacija, kuris
užregistruoja paraišką registre, naudodamasis
registratoriaus paslaugomis;

Patvirtinimo
pranešimas

yra el. laiškas, registro išsiunčiamas pareiškėjui (ir
asmeniui, kurį pareiškėjas nurodė paraiškoje, jei
toks buvo nurodytas), kai gaunama paraiška;

Pridedamasis laiškas

yra
iš
anksto
suformatuotas
elektroninis
dokumentas, kuriuo registras leidžia naudotis
pareiškėjui (arba asmeniui, kurį pareiškėjas nurodė
paraiškoje, jei toks nurodytas), kai registras gauna
paraišką;

Dokumentų tvarkymo
įgaliotinis

yra šalis, kurią pareiškėjas pagal 5 skirsnio 2 dalį
įgaliojo pateikti dokumentinius įrodymus įforminimo
įgaliotiniui;

Dokumentiniai
įrodymai

yra dokumentai, kuriuos pareiškėjas (ar kas nors jo
įgaliotas) turi pateikti įforminimo įgaliotiniui pagal
šias „Sunrise“ taisykles;

Domeno vardas

yra domeno vardas, užregistruotas tiesiogiai .eu
aukščiausio lygio domene, arba domenas, kurio
registracijos paraiška buvo užpildyta registre;

Vyriausybinės
tvirtinimo institucijos

yra subjektai, paskirti pagal viešosios tvarkos
taisyklių 13 straipsnio antrą pastraipą, kurioje
numatomas vardų, paminėtų viešosios tvarkos
taisyklių 10 straipsnio 3 dalyje, tvirtinimas;
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Registracijos etapais
laikotarpis

tai keturių mėnesių laikotarpis, nurodytas viešosios
tvarkos taisyklių IV skyriuje ir paskelbtas iki
bendrosios domenų vardų registracijos pradžios;
registracijos metu pripažintų ir (arba) viešojo
administravimo institucijos suteiktų pagal
nacionalinius ir (arba) Bendrijos įstatymus
ankstesnių teisių savininkai gali registruoti domenų
vardus;

Ankstesnės teisės

yra ankstesnės teisės, saugomos nacionalinių ir
(arba) Bendrijos įstatymų, kaip nurodyta viešosios
tvarkos taisyklių 10 straipsnio 1 dalyje;

Įforminimo įgaliotinis

yra įforminimo įgaliotinis, kurį registras paskyrė
dokumentiniams įrodymams tvarkyti pagal šio
dokumento 9 skirsnį;

Viešojo
administravimo
institucijos

jų reikšmė aprašyta viešosios tvarkos taisyklių 10
straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje;

Viešosios tvarkos
taisyklės

yra 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 874/2004, nustatantis .eu Aukščiausio
lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos
taisykles bei registracijai taikomus principus, OL L,
162, 2004 m. balandžio 30 d., p. 40-50;

Registratorius

tai asmuo ar ūkinis subjektas, pagal sutartį su
registru pareiškėjams suteikiantis domenų vardų
registracijos paslaugas;

Registracijos tvarka

tai dokumentas „.eu domenų vardų registracijos
tvarka“, esantis registro interneto svetainėje;

Registras

tai EURid vzw/asbl, ne pelno organizacija, visiškai
integruota ir teisėtai veikianti pagal Belgijos
įstatymus; organizacijos oficialioji būstinė
registruota adresu Park Station, Woluwelaan 150,
1831 Diegem, Belgija;

Reglamentai

tai .eu Reglamentas ir viešosios tvarkos taisyklės;

Taisyklės

tai nuostatos ir sąlygos, registracijos tvarka, .eu
ginčų sprendimo taisyklės, „Sunrise“ taisyklės,
registracijos direktyvos, kurios turi būti laikomos
registracijos, apibrėžtos viešosios tvarkos taisyklių
3 straipsnyje, nuostatomis ir sąlygomis;

„Sunrise“ taisyklės

tai šiame dokumente pateiktos nuostatos ir sąlygos
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bei šio dokumento Priedai;
Nuostatos ir sąlygos

tai .eu domeno vardo registravimo nuostatos ir
sąlygos, pateiktos registro interneto svetainėje;

Tvirtinimo įgaliotinis

tai šalis, registro paskirta tvirtinti ankstesnių teisių,
kurių
reikalauja
pareiškėjai,
dokumentinius
įrodymus.

Kiti šiame dokumente naudojami terminai pateikiami italic forma yra apibrėžti
nuostatose ir sąlygose, registracijos tvarkoje, .eu ginčų sprendimo taisyklėse ir (arba)
reglamentuose.

DALYKAS IR APIMTIS
Šiose „Sunrise“ taisyklėse, nuostatose ir sąlygose bei registracijos tvarkoje
pateikiamas išsamus aprašymas visų techninių ir administracinių priemonių, kurias
registracijos etapais laikotarpiu registras turėtų naudoti tinkamai, sąžiningai ir
techniškai pagrįstai bei nustatyti registracijos sąlygas, įskaitant esmines taisykles ir
procedūras, kurios gali būti taikomos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

pareiškėjams, kurie naudodamiesi registratoriaus paslaugomis užpildo
paraišką;
registratoriams;
bet kuriai šaliai, įskaitant dokumentų tvarkymo įgaliotinius, pateikiančius
su paraiška susijusius dokumentinius įrodymus;
įforminimo įgaliotiniams, kurie apdoroja dokumentinius įrodymus,
nurodytus šio dokumento 9 skirsnyje;
tvirtinimo įgaliotiniams dokumentinių įrodymų tyrimo metu;
registrui, kai sprendžiama, ar registruoti domeno vardą, ar ne;
Specialistui ar specialistų komisijai, svarstančiam skundą dėl registro
sprendimo registruoti ar neregistruoti domeno vardą.

Šios „Sunrise“taisyklės taikomos visoms paraiškoms, pateiktoms registracijos etapais
periodu metu.
Nuostatos ir sąlygos bei registracijos tvarka galioja visoms paraiškoms bei pareiškėjo
ir registro teisėms ir įsipareigojimams, susijusiems su tokiomis paraiškomis. Jei
„Sunrise“ taisyklės prieštarauja ar yra nesuderinamos su registracijos tvarka ir (arba)
nuostatomis bei sąlygomis, pirmiausiai turi būti vadovaujamasi šiomis „Sunrise“
taisyklėmis, o registracijos tvarkai ir nuostatoms suteikiama mažiau svarbos.
Tačiau šių „Sunrise“ taisyklių V ir VI skyriai netaikomi, kai pareiškėjas yra viešojo
administravimo institucija, pateikianti vardo, nurodyto viešosios tvarkos taisyklių 10
straipsnio 3 dalyje, registracijos paraišką. Viešojo administravimo institucijoms,
pateikiančioms paraiškas dėl tokių vardų, gali būti taikomos specialios Europos
Komisijos, pareiškėjo valstybės narės ir (arba) kompetentingų vyriausybinių tvirtinimo
institucijų nustatytos taisyklės.
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I SKYRIUS BENDROJI INFORMACIJA
1 skirsnis

Tinkamumo reikalavimai

Tik bent vieną iš tinkamumo reikalavimų, apibrėžtų .eu Reglamento 4 straipsnio 2
dalies (b) punkte, atitinkantys fiziniai asmenys, įmonės ir organizacijos gali pateikti
paraišką dėl domeno vardo.
2 skirsnis Principas „kas pirmas, tas laimi“; techniniai reikalavimai; blokuoti
ir rezervuoti vardai
1.

Principas „ kas pirmas, tas laimi“, nurodytas viešosios tvarkos taisyklių 2
straipsnyje, registracijos etapais laikotarpiu reiškia, kad registras atlieka
konkretaus domeno vardo registraciją, atsižvelgdamas į pirmąją paraišką,
kurią gavo dėl konkretaus domeno vardo (kur tokios paraiškos gavimo registro
sistemose data ir laikas yra vienintelė nuoroda) priklauso nuo:
(i)
to, ar įforminimo įgaliotinis gavo dokumentinius įrodymus per 40
kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo dienos; ir
(ii)
ankstesnės teisės ar teisės į vardą, nurodytą viešosios tvarkos taisyklių
10 straipsnio 3 punkte, kurio reikalauja pareiškėjas, egzistavimo
patvirtinimo pagal šiame dokumente pateiktas nuostatas ir sąlygas.

2.

Registras priima paraiškas vardams, atitinkantiems reikalavimus, pateiktus
nuostatų ir sąlygų 2 skirsnio 2 dalyje,. Nepaisant to, galima užregistruoti
paraišką domeno vardui, kuris jau užregistruotas, tačiau nesuaktyvintas, pagal
šio dokumento 22 skirsnio 2 dalį.

3 skirsnis
1.

Pareiškėjo įsipareigojimai

Paraiška laikoma užpildyta, kai pareiškėjas naudodamasis registratoriaus
paslaugomis, registrui pateikia mažiausiai tokią informaciją:
(i)

(ii)

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

pilną pareiškėjo vardą (pavadinimą); kai įmonės ar organizacijos
pavadinimas nenurodomas, asmuo, prašantis domeno vardo
registracijos, yra laikomas pareiškėju; jei įmonės ar organizacijos
pavadinimas nurodomas, pareiškėju laikoma įmonė ar organizacija;
Bendrijoje esantis adresas ir šalis,
i. kurioje yra oficiali pareiškėjo būstinė, centrinė administracija arba
pagrindinė įmonės verslo vieta, arba
ii. kurioje įkurta pareiškėjo organizacija, arba
iii. kurioje pareiškėjas gyvena;
pareiškėjo (ar jo atstovo) el. pašto adresas;
telefono numeris, kuriuo galima kreiptis į pareiškėją (ar jo atstovą);
domeno vardas, dėl kurio pateikiama paraiška;
ADR procedūrų kalba;
pilnas vardas, kurio atžvilgiu prašoma ankstesnių teisių;
p. 7/28

.eu „Sunrise“ taisyklės
v. 1

(viii)
(ix)
(x)

Ankstesnių teisių, kurių reikalauja pareiškėjas, rūšis pagal viešosios
tvarkos taisyklių 10 straipsnio1 pastraipą;
šalis, kurioje ginamos reikalaujamos ankstesnės teisės;
kalba, kuria tvirtinimo įgaliotiniui pateikiami dokumentiniai įrodymai.

Informacija, pateikta ankstesniuose (viii) ir (ix) punktuose, nacionalinėje ir
Bendrijos teisėje sudaro teisinį reikalaujamų ankstesnių teisių į vardą pagrindą.
2.

Pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti pilną vardą, kuriam reikalaujama
ankstesnių teisių pagal (i) viešosios tvarkos taisyklių 11 straipsnį ir (ii) šio
dokumento 19 skirsnį.

3.

Registras turi teisę keistis pirmiau nurodyta informacija su tvirtinimo įgaliotiniu(iais) (įskaitant jų įgaliotinius ir sutarties šalis) ir (arba) vyriausybinėmis
tvirtinimo institucijomis, kad paveiktų reikalaujamų teisių patvirtinimą.

4 skirsnis
1.

Be nuostatų ir sąlygų 4 skirsnyje nurodytų pateikčių ir garantijų, pareiškėjas
garantuoja:
(i)
(ii)
(iii)

2.

Pareiškėjo pateiktis ir garantijos

kad jis yra reikalaujamų ankstesnių teisių savininkas ar asmuo, kuriam
perduota ši teisė ar licencija (kai taikoma);
reikalaujamos ankstesnės teisės paraiškos pateikimo dieną teisiškai
galioja; ir
Dokumentiniuose įrodymuose, kurie bus pateikiami įforminimo
įgaliotiniui, bus pateiktos teisingos ir tikros
atitinkamų originalių
dokumentų kopijos ir ankstesnių teisių, į kurias yra pretenduojama,
egzistavimo įrodymas; šie dokumentiniai įrodymai bus išsamūs, tikslūs,
naujausi ir nesuklastoti, sudaryti pagal „Sunrise“ taisykles.

Specialios sąlygos, kurias nustato Europos Komisija, pareiškėjo valstybė narė
ir (arba) kompetentinga vyriausybinė tvirtinimo institucija, gali būti taikomos
viešojo administravimo institucijoms, pildančioms paraišką dėl vardo, nurodyto
viešosios tvarkos taisyklių 10 straipsnio 3 dalyje.

II SKYRIUS
5 skirsnis
1.

PARAIŠKOS TEIKIMO PROCESAS

Registratoriaus ir dokumentų tvarkymo įgaliotinio parinkimas

Domenų vardų galima prašyti tik registro, naudojantis registratoriaus, kuris
veikia pareiškėjo vardu, tačiau savarankiškai, paslaugomis.
Todėl norėdamas užregistruoti paraišką, pareiškėjas turi pasirinkti registro
akredituotą registratorių iš sąrašo, pateikiamo registro interneto svetainėje.

2.

Pareiškėjas gali paskirti dokumentų tvarkymo įgaliotinį,
nurodydamas dokumentų tvarkymo įgaliotinio el. pašto adresą.
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3.

Registras, tvirtinimo įgaliotiniai ir vyriausybinės tvirtinimo institucijos nėra
pareiškėjo ir jo registratoriaus arba pareiškėjo ir jo dokumentų tvarkymo
įgaliotinio sutarties šalys, todėl negali būti kaip nors atsakingi ar įpareigoti
pagal šias sutartis.

6 skirsnis
1.

Patvirtinimo pranešimas

Gavęs paraišką, registras el. paštu išsiunčia pareiškėjui ir jo dokumentų
tvarkymo įgaliotiniui (jei jis yra) patvirtinimo pranešimą, kuriame pateikiama
tokia informacija:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

domeno vardas, dėl kurio pateikiama paraiška;
data ir laikas, kada registras gavo paraišką;
Pareiškėjo paraiškos vieta prašomo domeno vardo eilėje;
terminas, iki kurio įforminimo įgaliotinis turi gauti
dokumentinius įrodymus.

reikiamus

Šis patvirtinimo pranešimas yra siunčiamas pareiškėjo ir, jei yra paskirtas,
dokumentų tvarkymo įgaliotinio el. pašto adresu. Dokumentų tvarkymo
įgaliotinio el. pašto adresą registras naudos tik šiam tikslui.
2.

Jei nenurodyta kitaip, patvirtinimo pranešime, kuris siunčiamas pareiškėjui
(arba dokumentų tvarkymo įgaliotiniui, jei jis paskirtas), dar pateikiama
nuoroda į registro tinklalapį, kuriame generuojamas suformatuotas
pridedamasis laiškas (.pdf formatu); jis pateikiamas pareiškėjo teikiant
paraišką pasirinkta oficialia Europos Sąjungos kalba. Jei pareiškėjas paskyrė
savo registratorių dokumentų tvarkymo įgaliotiniu, ir įforminimo įgaliotinis raštu
suteikė registratoriui teisę pateikti dokumentinius įrodymus elektroniniu būdu,
patvirtinimo pranešime tokia nuoroda nėra pateikiama.

III SKYRIUS
7 skirsnis
1.

„SUNRISE WHOIS“ DUOMENŲ BAZĖ

„Sunrise WHOIS“ duomenų bazė

Gavęs išsamią ir techniškai teisingą paraišką, registras leidžia naudotis
atitinkama su paraiška susijusia informacija, esančia „Sunrise WHOIS“
duomenų bazėje. „Sunrise WHOIS“ duomenų bazėje gali būti tokia informacija
apie kiekvieną gautą paraišką:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

domeno vardas, dėl kurio pateikiama paraiška;
Paraiškos gavimo registre tvarka ir data, laikas bei paraiškos vieta
prašomo domeno vardo eilėje;
pilnas pareiškėjo vardas (pavadinimas);
svarbi pareiškėjo kontaktinė informacija;
Pareiškėjo reikalaujamų ankstesnių teisių rūšis;
pilnas vardas, kuriam prašoma ankstesnių teisių;
šalis, kurioje ginamos reikalaujamos ankstesnės teisės;
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(viii)
(ix)
(x)
(xi)
2.

pirmasis būsenos laukelis, kuriame pateikiama informacija, ar
įforminimo įgaliotinis gavo ar negavo dokumentinius įrodymus ir jų
gavimo data (kai taikoma);
antrasis būsenos laukelis, kuriame pateikiama informacija, ar registras
priėmė sprendimą dėl domeno vardo registravimo pareiškėjo vardu, ir,
jei sprendimas priimtas, koks jis;
trečiasis būsenos laukelis, kuriame nurodoma, ar, remiantis registro
žiniomis, atliekamos teisinės ar neteisinės procedūros, susijusios su
domeno vardu;
pasirinkta ADR procedūrų kalba.

Būsenos laukelyje, nurodytame anksčiau pateikto 7 skirsnio 1 dalies (viii)
punkte, nurodoma dokumentinių įrodymų gavimo data (jei taikoma).
Parodymas, kad įforminimo įgaliotinis gavo dokumentinius įrodymus, nereiškia,
kad gauti dokumentiniai įrodymai atitinka šiose „Sunrise“ taisyklėse išdėstytas
sąlygas.

3.

Įforminimo įgaliotinis yra įpareigotas informuoti registrą apie būsenos
pasikeitimą per priimtiną laikotarpį nuo dienos, kai įforminimo įgaliotinis gavo
pirmąjį dokumentinių įrodymų, susijusių su konkrečia paraiška, rinkinį.
Įforminimo įgaliotinis negali suteikti jokios kitos informacijos apie tai, ar
dokumentiniai įrodymai buvo gauti ir apie jų gavimo datą.
„Sunrise WHOIS“ duomenų bazė yra vienintelė vieta, kurioje galima sužinoti,
ar įforminimo įgaliotinis gavo dokumentinius įrodymus.

4.

Pirmiau 7 skirsnio 1 dalies (ix) punkte paminėto būsenos lauko atžvilgiu gali
būti priskiriamos tokios būsenos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

pradinė;
domeno vardas užregistruotas, bet nesuaktyvintas;
domeno vardas užregistruotas ir suaktyvintas;
paraiška atmesta;
terminas baigėsi (laiku negauti jokie arba reikalavimus atitinkantys
dokumentiniai įrodymai);
terminas baigėsi (dėl to, kad vyriausybinė tvirtinimo institucija nepateikė
sprendimo per 90 kalendorinių dienų nuo registro prašymo patvirtinti
atitinkamus dokumentinius įrodymus);
neapsvarstyta (dėl domeno vardo registracijos ir suaktyvinimo kito
pareiškėjo vardu).

Numatytoji kiekvienos paraiškos būsena yra „pradinė“. Už visus būsenos
keitimus išskirtinai atsakingas tik registras.

IV SKYRIUS
8 skirsnis

DOKUMENTINIAI ĮRODYMAI

Oficialūs reikalavimai, keliami dokumentiniams įrodymams

p. 10/28

.eu „Sunrise“ taisyklės
v. 1

1.

Tinklalapyje, kurio nuorodą, minimą šio dokumento 6 skirsnio 2 dalyje, pateikia
registras, pareiškėjas
(i)
(ii)

2.

Gavęs šią informaciją, registras leidžia naudoti elektroninį pridedamąjį laišką
.pdf formatu, kuriame pateikiama bent tokia informacija:
(i)
(ii)

3.

turi informuoti registrą apie savo dokumentinių įrodymų puslapių skaičių
ir
pridedamajame laiške galima pasirinkti
kitą naudosimą oficialią
Europos Sąjungos kalbą negu kalba, kurią registratorius parinko, kai
registrui buvo pateikiama paraiška.

įforminimo įgaliotinio vardas ir adresas;
informacija, gaunama iš „Sunrise WHOIS“ duomenų bazės:
(a)
domeno vardas, dėl kurio pateikiama paraiška;
(b)
pilnas pareiškėjo vardas (pavadinimas);
(c)
svarbi pareiškėjo kontaktinė informacija;
(d)
Pareiškėjo reikalaujamų ankstesnių teisių rūšis;
(e)
šalis, kurioje ginamos reikalaujamos ankstesnės teisės;
(f)
pilnas vardas, kuriam pareiškėjas reikalauja ankstesnių teisių;
(g)
kalba, kuria bus formuluojami tvirtinimo įgaliotiniui pateikiami
dokumentiniai įrodymai;
(h)
data, kada registras gavo paraišką;
(i)
unikalus brūkšninis kodas.

Pareiškėjas arba jo dokumentų tvarkymo įgaliotinis turės:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

išsispausdinti registro interneto svetainėje sugeneruotą pridedamąjį
laišką;
pridedamajame laiške nurodyti oficialią kalbą, kuria bus pateikiami
dokumentiniai įrodymai, jei dokumentiniai įrodymai bus pateikiami kita
oficialia Europos Sąjungos kalba, nei paraiškoje pasirinkta kalba. Jei
pridedamajame laiške pasirenkama kita oficiali kalba, visi pateikiami
dokumentiniai įrodymai turi būti pridedamajame laiške pasirinkta kalba;
pasirašyti pridedamąjį laišką;
pridėti atitinkamus dokumentinius įrodymus, paminėtus V skyriuje ir
pradžioje nurodytus dokumentinius įrodymus.

Jei kitaip nenurodyta šiame dokumente, neleidžiama keisti pridedamojo laiško
teksto; dokumentinis įrodymas, pateiktas be pridedamojo laiško ar su pakeistu
pridedamuoju laišku, ar laišku, kuris nėra tinkamu laiku ir tinkamai pasirašytas,
išskyrus atvejus, kai dokumentinį įrodymą elektroniniu būdu pateikia
registratorius (tokiu atveju įforminimo įgaliotiniui nereikia pateikti pridedamojo
laiško).
4.

Dokumentiniai įrodymai, pateikti ne pagal „Sunrise“ taisykles pasirinkta kalba,
nebus svarstomi. Jei kuris nors dokumentinis įrodymas yra ne pareiškėjo
pasirinkta oficialia kalba, turi būti pridedamas patvirtinto vertėjo vertimas į
paraiškoje nurodytą kalbą arba kalbą, pasirinktą pridedamajame laiške, jei ji
buvo pasirinkta.
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5.

Tinkamu laiku ir tinkamai pasirašytą pridedamąjį laišką ir prie jo pridedamus
dokumentinius įrodymus reikia išsiųsti pridedamajame laiške nurodytu adresu.
Dokumentai, išsiųsti kitu adresu nei nurodytas pridedamajame laiške, nebus
svarstomi.
Dokumentiniai įrodymai turi būti siunčiami įprastu paštu, registruotu laišku arba
per kurjerį.
Dokumentinių įrodymų neleidžiama siųsti kitaip, nei nurodyta 8 skirsnio 5
dalyje (pvz., faksu ar el. paštu), išskyrus atvejus, kai jį siunčia registratorius,
kurį įforminimo įgaliotinis raštu įgaliojo pateikti dokumentinius įrodymus
įforminimo įgaliotiniui elektroniniu būdu.
Įforminimo įgaliotinis turi gauti dokumentinius įrodymus per keturiasdešimt (40)
kalendorinių dienų nuo dienos, kai registras gauna paraišką; antraip paraiškos
terminas bus laikomas pasibaigusiu.
Dokumentinius įrodymus įforminimo įgaliotinis gali gauti tik nuo 08:00 iki 17:00
valandos (GMT+1) įprastomis darbo dienomis (Belgijoje). Kad nekiltų
neaiškumų, šeštadieniai, sekmadieniai ir švenčių dienos Belgijoje nėra
laikomos darbo dienomis.
Todėl jei viešosios tvarkos taisyklių 14 straipsnio ketvirtoje pastraipoje minimas
keturiasdešimties dienų laikotarpis (Belgijoje) baigiasi šeštadienį, sekmadienį
ar šventės dieną, dokumentiniai įrodymai, negauti paskutiniąją darbo dieną
prieš šeštadienį, sekmadienį ar šventės dieną, bus laikomi negautais iki
termino dienos.

6.

Pridedamasis laiškas, kurį išsiuntė pareiškėjas arba kuris buvo išsiųstas jo
vardu, ir pridėti dokumentiniai įrodymai turi atitikti tokius reikalavimus:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

kiekviena paraiška turi būti pagrįsta vienu (1) dokumentinių įrodymų
rinkiniu; negalima į vieną pakuotę ar voką dėti skirtingų dokumentinių
įrodymų rinkinių, kurie skirti skirtingoms paraiškoms;
popieriaus lapai turi būti DIN A4 (29,7 cm x 21 cm) dydžio arba laiško
(27,94 cm x 21,59 cm) formato;
dokumentai turi būti išspausdinti ant matinio balto popieriaus;
puslapiai turi būti nuosekliai sunumeruoti, pradedant nuo 1, tačiau
neskaičiuojant pridedamojo laiško;
turi būti spausdinama tik vienoje lapo pusėje;
nuskenuoti dokumentai turi būti įskaitomi;
dokumentinių įrodymų negalima retušuoti ar kitaip keisti;
popieriaus lapų negalima sulenkti, susegti segtuku, suklijuoti ar kaip
kitaip sujungti vieną su kitu.

Pareiškėjas yra išimtinai atsakingas, kad šių reikalavimų būtų laikomasi.
Dokumentiniai įrodymai, trečiosios šalies išsiųsti įforminimo įgaliotiniui
pareiškėjo vardu, laikomi išsiųstais pareiškėjo.

p. 12/28

.eu „Sunrise“ taisyklės
v. 1

7.

Įforminimo įgaliotinis nėra įpareigotas apdoroti ar svarstyti kokią nors gautą
informaciją ar dokumentus, kurie neatitinka visų anksčiau pateikto 8 skirsnio 6
dalies reikalavimų.
Registras ir įforminimo įgaliotinis nėra įpareigoti informuoti pareiškėją, ar
dokumentinis įrodymas atitinka (neatitinka) kuriuos nors ar visus šiame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

8.

Jokia įforminimo įgaliotinio ir (arba) registro suteikta informacija ar
patvirtinimas, kad dokumentiniai įrodymai buvo gauti, nereiškia, kad pareiškėjo
(ar jo vardu) pateikta informacija atitinka šiame skyriuje išdėstytas sąlygas.

9 skirsnis
1.

Dokumentinių įrodymų įforminimas

Gavęs įforminimo įgaliotiniui pateikiamą informacinį laišką su dokumentiniais
įrodymais, įforminimo įgaliotinis:
(i)
(ii)

užantspauduoja dokumentinį įrodymą gavimo datos žyma;
nuskenuoja gautą informaciją ir dokumentus, išskyrus atvejus, kai
dokumentiniai
įrodymai
gaunami
elektroniniu
formatu
iš
registratoriaus, kurį įforminimo įgaliotinis raštu įgaliojo pateikti
dokumentinius įrodymus elektroniniu formatu.

2.

Registras ir įforminimo įgaliotinis yra įgalioti savo pačių nuožiūra nesvarstyti
jokios gautos informacijos ar dokumentų, jei įforminimo įgaliotinis jau gavo su
ta pačia paraiška susijusių dokumentinių įrodymų rinkinį; tačiau įforminimo
įgaliotinis gali per registrą paprašyti, kad pareiškėjas pateiktų naują
dokumentinių įrodymų rinkinį, jei gauti originalūs dokumentiniai įrodymai
atsitiktinai sugadinami siuntimo metu ar po jo.

3.

Įforminimo įgaliotinis informuoja registrą apie kiekvieno tokio dokumentinių
įrodymų rinkinio gavimo datą pagal anksčiau pateiktą 9 skirsnio 2 dalį; ši
informacija pateikiama tokiu būdu, kaip susitarta tarp registro ir įforminimo
įgaliotinio.

4.

Pareiškėjas negali patikrinti dokumentinių įrodymų po to, kai įforminimo
įgaliotinis juos gauna.
Pareiškėjas pripažįsta ir sutinka, kad įforminimo įgaliotinio gauti dokumentiniai
įrodymai tampa išskirtine įforminimo įgaliotinio nuosavybe; nei registras, nei
įforminimo įgaliotinis negrąžins dokumentinių įrodymų pareiškėjui, registratoriui
ar kitam pareiškėjo paskirtam asmeniui.

5.

Registras ir įforminimo įgaliotinis atskleis dokumentinių įrodymų turinį tik tiek,
kiek reikalauja bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas, vyriausybinė ar
teisinė institucija, arba kai tą padaryti reikalauja įstatymai ar teisiniai
reikalavimai. Dar daugiau, dokumentiniai įrodymai bus atskleisti elektroniniu
formatu nurodžius registrui, kuris ADR procese veikia kaip respondentas, kai
pateikiamas skundas dėl registro sprendimo.
p. 13/28

.eu „Sunrise“ taisyklės
v. 1

V SKYRIUS

ANKSTESNIŲ TEISIŲ PATVIRTINIMO PROCESAS

10 skirsnis Patvirtinimo procesas
1.

Nurodžius registrui, patvirtinimo įgaliotinis nustato, ar dokumentiniai įrodymai
pagrindžia ankstesnę teisę, kurios pareiškėjas reikalauja savo paraiškoje.

2.

Patvirtinimo įgaliotinis ištiria dokumentinius įrodymus dėl identiškų domeno
vardų tokia tvarka, kuria registras gavo paraiškas, pagal viešosios tvarkos
taisyklių 14 skyriuje išdėstytą tvarką.
Jei domenų vardai neidentiški, patvirtinimo įgaliotinis (efektyvumo tikslu) gali
nustatyti tvarką, kuria dokumentiniai įrodymai yra tiriami, jei mato, kad jie tinka,
remiantis, pavyzdžiui:
(i)
(ii)
(iii)

paraiškų dėl neidentiškų domenų vardų skaičiumi,
kalbomis, kuriomis pateikiami įvairių paraiškų dokumentiniai įrodymai,
laiku ir ištekliais, kurių reikia faktiškai patvirtinti ankstesnių teisių
egzistavimą remiantis surinktais dokumentiniais įrodymais.

Patvirtinimo įgaliotiniai sudaro sutartį su registru, kuris yra vienintelė šalis,
įgaliota spręsti, ar domeno vardas užregistruotas pareiškėjo vardu, ar ne.
11 skirsnis Ankstesnės teisės – bendroji informacija
1.

Per pirmąjį registracijos etapais periodą tik ankstesnių teisių turėtojas ir (arba)
licencijos turėtojas (kai taikoma) gali prašyti domenų vardų, kurie atitinka:
(i)
(ii)

registruotus šalių ar Bendrijos prekių ženklus arba
geografines nuorodas ir kilmės vietos nuorodas

nepakenkdami viešųjų administravimo institucijų ketinimams prašyti vardų,
kaip nurodyta viešosios tvarkos taisyklių 10 straipsnio 3 dalyje
2.

Per antrąjį registracijos etapais periodą tam tikrų ankstesnių teisių turėtojai gali
prašyti domenų vardų, kurie atitinka:
(i)
(ii)

pirmiau, 11 skirsnio 1 dalyje, išvardytas ankstesnių teisių rūšis arba
kitas ankstesnių teisių rūšis

.
3.

Pareiškėjas turi būti reikalaujamų ankstesnių teisių turėtojas (arba licencijos
turėtojas, kai taikoma) ne vėliau nei dieną, kai registras gauna paraišką, ir tą
dieną ankstesnė teisė turi būti galiojanti; tai reiškia, kad jos galiojimas neturi
būti kaip nors apribotas.
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12 skirsnis Dokumentinis įrodymas – bendrieji esminiai reikalavimai
1.

Jei šių „Sunrise“ taisyklių 13–18 skirsniuose nenurodyta kitaip, pareiškėjas turi
pateikti šiuos dokumentinius įrodymus
(i)

(ii)

rašytinį patvirtinimą, kurį pasirašė kompetentinga institucija,
praktikuojantis teisininkas 1 arba profesionalus atstovas 2 , kuriame
teigiama, kad pareiškėjo reikalaujama ankstesnė teisė yra saugoma
atitinkamos valstybės narės įstatymų, įskaitant
a. nuorodas į atitinkamas teisines nuostatas, mokslinius darbus ir
teismo sprendimus bei
b. tokios apsaugos sąlygas; ir
įrodymą, kad pilnas vardas, kuriam prašoma ankstesnės teisės, atitinka
visas tokiuose įstatymuose, įskaitant atitinkamus mokslinius darbus ir
teismo sprendimus, nurodytas sąlygas, ir kad tokį vardą saugo
atitinkama ankstesnė teisė.

2.

Bet kokiu atveju pakanka pateikti atitinkamo galutinio teismo sprendimo arba
oficialios alternatyvaus ginčų sprendimo institucijos, veikiančios bent vienoje
valstybėje narėje, arbitražo sprendimo kopiją, kurioje teigiama, jog pareiškėjo
pilnas vardas, kuriam prašoma ankstesnės teisės, yra saugomas.

3.

Jeigu pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus ankstesnei teisei taikomos
tam tikros sąlygos, susijusios su tuo, jog vardas yra įžymus, gerai žinomas,
viešai ar bendrai žinomas, turi tam tikrą reputaciją, įvaizdį, yra naudojamas ir
panašiai, pareiškėjas dar turi pateikti
(i)
(ii)

rašytinį patvirtinimą, kurį pasirašė kompetentinga institucija,
praktikuojantis teisininkas arba profesionalus atstovas, kartu su
patvirtinamaisiais dokumentais arba
atitinkamą galutinį teismo sprendimą arba oficialios alternatyvaus ginčų
sprendimo institucijos, kompetentingos bent vienoje valstybėje narėje,
arbitražo sprendimą,

kuriame teigiama, kad vardas, kuriam prašoma ankstesnės teisės, atitinka tam
tikros valstybės narės įstatymuose (įskaitant atitinkamus mokslinius darbus,
teismo sprendimus ir tokias sąlygas, kurios gali būti paminėtos 1 priede (jei
toks yra)) nurodytas sąlygas, susijusias su ankstesnės teisės rūšimi.
4.

Bet kokiame rašytiniame patvirtinime, pateiktame pagal šį skyrių, turi būti
aiškūs įrodymai, kad pasirašiusysis vertinamas kaip kompetentinga institucija,
praktikuojantis teisininkas arba profesionalus atstovas, kaip nurodyta pirmiau
išdėstytose šio skirsnio pastraipose.

1

Praktikuojantis teisininkas – tai asmuo, turintis teisininko kvalifikaciją ir galintis
užsiimti teisine veikla vienoje iš valstybių narių; taip pat Bendrijoje turi savo biurą
(plg.: 1998 m. vasario 16 d. Direktyva 98/5/EB, OL EB L 77, 1998 03 14, p. 36).
2
Profesionalus atstovas – tai asmuo, turintis teisę atstovauti klientams atitinkamose
šalies pramoninės nuosavybės įstaigose, Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje
(OHIM) arba Europos patentų organizacijoje (EPO).
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13 skirsnis Registruoti prekių ženklai
1.

BENDROJI INFORMACIJA

(i)

Jei pareiškėjo reikalaujama ankstesnė teisė yra registruotas prekės ženklas, jis
turi būti registruotas vienoje iš valstybių narių esančioje prekių ženklų
registravimo įstaigoje, Beniliukso prekių ženklų tarnyboje, Vidaus rinkos
harmonizavimo tarnyboje (OHIM), arba jis turi būti registruotas tarptautiniu
mastu ir saugomas bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

(ii)

Paraiška įregistruoti prekės ženklą nelaikoma ankstesne teise.

2.

REGISTRUOTŲ PREKIŲ ŽENKLŲ DOKUMENTINIAI ĮRODYMAI
Jei šio dokumento 1 priede nenurodyta kitaip, pakanka pateikti šiuos
registruoto prekės ženklo dokumentinius įrodymus:
(i)

(ii)

prekių ženklų registravimo įstaigos išduoto oficialaus dokumento kopiją,
kurioje nurodoma, kad prekės ženklas yra registruotas (registracijos
liudijimas, liudijimo pratęsimas, išrašas iš registro, prekių ženklų
registravimo įstaigos deklaracija, registracijos fakto paskelbimas
oficialiajame leidinyje ir t.t.); arba
išrašą iš oficialios (internetinės) atitinkamos šalies prekių ženklų
registravimo įstaigos, Beniliukso prekių ženklų tarnybos, OHIM ar WIPO
valdomos duomenų bazės. Išrašai iš komercinių duomenų bazių
nepriimtini, net jeigu juose pateikiama tokia pat informacija, kaip ir
oficialiuose išrašuose.

Pirmiau nurodytais atvejais dokumentiniais įrodymais turi būti aiškiai įrodoma,
kad pareiškėjas yra patvirtintas registruoto prekės ženklo savininkas.
Jei pareiškėjas yra 13 skirsnio 1 dalyje nurodyto registruoto prekės ženklo
licencijos turėtojas ar perėmėjas, taikomas šio dokumento 20 skirsnis.
14 skirsnis Geografinės nuorodos ir kilmės vietos nuorodos
1.

GEOGRAFINĖS NUORODOS IR KILMĖS VIETOS NUORODOS – BENDROJI INFORMACIJA
Jei pareiškėjo reikalaujama ankstesnė teisė yra geografinė nuoroda ar kilmės
vietos nuoroda, geografinė nuoroda ar kilmės vietos nuoroda turi būti
saugomos bent vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

2.

GEOGRAFINIŲ NUORODŲ IR KILMĖS VIETOS NUORODŲ DOKUMENTINIAI ĮRODYMAI
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Jei šio dokumento 1 priede nenurodyta kitaip, pakanka pateikti šiuos
geografinės nuorodos ir kilmės vietos nuorodos dokumentinius įrodymus:
(i)
(ii)
(iii)

kompetentingos oficialios institucijos, ginančios tam tikrą vardą kaip
geografinę nuorodą ar kilmės vietos nuorodą, akto, dekreto ar
sprendimo kopiją; arba
i) punkte nurodyto akto, dekreto ar sprendimo viešo paskelbimo kopiją;
arba
išrašą iš atitinkamo registro (jei įmanoma).

Tokie dokumentiniai įrodymai turi aiškiai įrodyti, kad vardas, į kurį pareikšta
ankstesnė teisė, yra geografinė nuoroda arba kilmės vietos nuoroda, kurios
savininkas yra pareiškėjas.
15 skirsnis Neregistruoti prekių ženklai
Jei pareiškėjas reikalauja ankstesnės teisės į vardą, remdamasis
(i)
(ii)

gerai žinomu neregistruotu prekės ženklu, kaip nurodyta Paryžiaus
konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (su pakeitimais) 6
bis straipsnyje, ar
neregistruotu prekės ženklu, išskyrus nurodytą i) punkte, kurį gina
vienos iš valstybių narių (1 priede nurodytos kaip valstybės narės,
ginančios neregistruotus prekių ženklus) teisė,

pakanka įrodyti tokią ankstesnę teisę pagal šio dokumento 12 skirsnio 2 ar 3
dalis, ir net nebūtina pateikti 12 skirsnio 1 dalyje nurodytus dokumentinius
įrodymus.
16 skirsnis Įmonių pavadinimai, prekių pavadinimai ir verslo identifikatoriai
1.

ĮMONIŲ PAVADINIMAI – BENDROJI INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas – tai oficialus įmonės pavadinimas, t.y. pavadinimas,
kuriuo įmonė įsteigta arba įregistruota. Valstybėse narėse, kur įmonių
pavadinimai nėra ginami, pavadinimas gali būti apsaugotas kaip prekės
pavadinimas (kaip nurodyta 16 skirsnio 2 dalyje) arba kaip verslo
identifikatorius (kaip nurodyta 16 skirsnio 3 dalyje).
Jei pareiškėjas prašo ankstesnės teisės į vardą, remdamasis įmonės
pavadinimu, kurį gina vienos iš valstybių narių (1 priede nurodytos kaip
valstybė narė, ginanti įmonių pavadinimus) teisė, pakanka įrodyti tokią
ankstesnę teisę pagal toliau esančio 16 skirsnio 4 dalį.

2.

PREKIŲ PAVADINIMA I– BENDROJI INFORMACIJA
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Kadangi prekių pavadinimai ginami visose Europos Sąjungos valstybėse
narėse, pakanka patvirtinimo įgaliotiniui pateikti dokumentinius įrodymus,
nurodytus toliau esančio16 skirsnio 5 dalyje.
3.

VERSLO IDENTIFIKATORIAI – BENDROJI INFORMACIJA
Jei pareiškėjas prašo ankstesnės teisės į vardą, remdamasis verslo
identifikatoriumi, kurį gina vienos iš valstybių narių (1 priede nurodytos kaip
valstybė narė, ginanti įmonių pavadinimus) teisė, pakanka įrodyti tokią
ankstesnę teisę pagal toliau esančio 16 skirsnio 5 dalį.

4.

ĮMONIŲ PAVADINIMŲ DOKUMENTINIAI ĮRODYMAI
Jei šio dokumento 1 priede nenurodyta kitaip, pakanka pateikti šiuos 16
skirsnio 1 dalyje nurodytų įmonių pavadinimų dokumentinius įrodymus:
(i)
(ii)
(iii)

išrašą iš atitinkamo įmonių ar komercinio registro;
įmonės steigimo liudijimą ar apie įmonės steigimą arba pavadinimo
pakeitimą oficialiajame leidinyje arba vyriausybės leidinyje paskelbto
pranešimo kopiją; ar
pasirašytą pareiškimą (pvz., liudijimą apie teisinį statusą) iš oficialaus
įmonių ar komercinio registro, kompetentingos valstybės institucijos ar
notaro.

Tokie dokumentiniai įrodymai turi aiškiai rodyti, kad vardas, kuriam prašoma
ankstesnės teisės, yra oficialus įmonės pavadinimas, arba vienas iš oficialių
pareiškėjo įmonės pavadinimų.
5.

PREKIŲ PAVADINIMŲ IR VERSLO IDENTIFIKATORIŲ DOKUMENTINIAI ĮRODYMAI
Jei šio dokumento 1 priede nenurodyta kitaip, pakanka pateikti šiuos 16
skirsnio 2 bei 3 dalyse nurodytų prekių pavadinimų ir verslo identifikatorių
įrodymus:
(i)

(ii)

kur būtina ir (arba) įmanoma įregistruoti atitinkamą prekės pavadinimą
ar verslo identifikatorių oficialiajame registre (jei toks registras yra toje
valstybėje narėje, kur įsteigtas verslas):
a. išrašą iš oficialaus registro, kur minima prekės pavadinimo
registravimo data; ir
b. įrodymą, jog prekės pavadinimas ar verslo identifikatorius buvo
viešai naudojami dar iki paraiškos pateikimo dienos (pvz., bet ne tik,
pardavimų apimties įrodymą, reklaminės medžiagos kopijas,
sąskaitas, kuriose minimas prekės pavadinimas ar verslo
identifikatorius, ir kitus dokumentus, įrodančius viešą vardo
naudojimą atitinkamoje valstybėje narėje);
kur registracija nebūtina, pateikiami dokumentiniai įrodymai, nurodyti 12
skirsnio 3 dalyje.
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Prekių pavadinimų ir verslo identifikatorių dokumentiniai įrodymai turi aiškiai
rodyti, kad vardas, kuriam prašoma ankstesnės teisės, yra pareiškėjo prekės
pavadinimas ar verslo identifikatorius.
17 skirsnis Pavardės
1.

Jei pareiškėjas prašo ankstesnės teisės į vardą, remdamasis prekės
pavadinimu, verslo identifikatoriumi ar įmonės pavadinimu, kuris atitinka
pavardę, savo prašyme jis turi pasirinkti „prekės pavadinimo, verslo
identifikatoriaus ar įmonės pavadinimo“ ankstesnės teisės rūšį ir įrodyti tokią
teisę atitinkamai pagal 16 skirsnio 4 bei 5 dalis.

2.

Jei pareiškėjas prašo ankstesnės teisės į vardą, remdamasis pavarde, jeigu ji
yra ginama toje valstybėje narėje, kurioje jis gyvena, savo prašyme turi
pasirinkti „kitą“ ankstesnės teisės rūšį ir įrodyti tokią teisę pagal 12 skirsnio 1 ar
2 dalis.

18 skirsnis Skiriamieji saugomų literatūros ir meno kūrinių pavadinimai
1.

SKIRIAMIEJI PAVADINIMAI – BENDROJI INFORMACIJA
Jei pareiškėjas prašo ankstesnių teisių į vardą, remdamasis skiriamuoju
saugomu literatūros ir meno kūrinio pavadinimu, kurį gina vienos iš valstybių
narių (1 priede nurodytos kaip valstybės narės, ginančios skiriamuosius
saugomų literatūros ir meno kūrinio pavadinimus) teisė, pakanka įrodyti tokias
ankstesnes teises pagal 18 skirsnio 2 dalį.

2.

SKIRIAMŲJŲ

SAUGOMŲ LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ PAVADINIMŲ DOKUMENTINIAI

ĮRODYMAI

Jei šio dokumento 1 priede nenurodyta kitaip, pakanka pateikti šiuos 18
skirsnio 1 dalyje nurodytus skiriamųjų literatūros ir meno kūrinių pavadinimų
dokumentinius įrodymus:
(i)

literatūros ir meno kūrinio viršelio ar atvaizdo, kur yra susijęs
pavadinimas, kopiją (taip pat glaustą (a) kūrinio aprašą ar (b) kūrinio
turinio aprašą, kūrinio nuotrauką, ir t.t.) bei
(ii)
kompetentingos institucijos, teisininko arba profesionalaus atstovo
pasirašytame rašytiniame patvirtinime teigiama, kad paraiškos
pateikimo dieną pareiškėjui priklauso teisės į paminėtą darbą,
aptariamas darbas yra teisėtai paviešintas ir turi savo pavadinimą
toks dokumentinis įrodymas turi aiškiai rodyti, kad pareiškėjas yra literatūros ir
meno kūrinio pavadinimo savininkas.

p. 19/28

.eu „Sunrise“ taisyklės
v. 1

19 skirsnis Pilnas vardas, kuriam galioja ankstesnė teisė
1.

Kaip nurodyta viešosios tvarkos taisyklių 10 straipsnio 2 dalyje, domeno vardo
registraciją, remiantis ankstesne teise, sudaro pilno vardo, kuriam galioja
ankstesnė teisė, registracija, kaip tvirtinama dokumentiniame įrodyme.
Pareiškėjas negali įregistruoti domeno vardo, kuris sudarytas iš pilno vardo,
kuriam galioja ankstesnė teisė, dalies.

2.

Dokumentiniame įrodyme turi būti aiškiai aprašytas pavadinimas, kuriam
prašoma ankstesnės teisės. Ankstesnė teisė, kurios prašoma pavadinimui,
įtrauktam į perkeltinės reikšmės arba sudėtinius ženklus (ženklai, įskaitant
žodžius, paveikslėlius, emblemas ir kt.) bus pripažinta, jei
(i)

ženkle yra tik pavadinimas, arba

(ii)

žodinis elementas yra vyraujantis ir gali būti lengvai atskirtas nuo
grafinio elemento

su sąlyga, kad
(a)

visi į ženklą įtraukti raidiniai skaitmeniniai simboliai (įskaitant
brūkšnelius, jei yra), yra domeno varde (dėl kurio įteikta paraiška) ta
pačia tvarka, kuria jie išdėstyti ženkle, ir

(b)

bendras žodžio įspūdis yra aiškus, nėra pagrįstos galimybės neteisingai
perskaityti ženklą sudarančius simbolius, simbolių išdėstymo tvarka yra
aiški.

3.

Prekių ženklų nuorodos „TM“, „SM“, „®“ ir panašios nėra viso vardo, kuriam
galioja ankstesnė teisė, dalis.

4.

Prekių pavadinimų, įmonių pavadinimų ir verslo identifikatorių įmonės tipas
(pvz., bet neapsiribojant, „SA“, „GmbH“, „Ltd.“ arba „LLP“) gali būti neįtrauktas į
visą vardą, kuriam galioja ankstesnė teisė.

5.

Jei pareiškėjas prašo ankstesnės teisės pavadinimui, kurio sudėtyje yra ir
interneto aukščiausio lygio domenas (pvz., bet neapsiribojant, .com, .net arba
.eu), į visą vardą, kuriam galioja ankstesnė teisė, įtraukta ir ta domeno
priesaga.

6.

Paraiškose dėl pavadinimų, kuriems prašoma ankstesnės teisės ir kurie
parašyti ne lotyniškąja abėcėle, pavadinimai turi būti transliteruoti į
lotyniškuosius rašmenis. Transliteracija turi būti atlikta pagal visuotinai
pripažintus transliteracijos standartus. Nebus pripažinta transliteracija į raštą,
kuris nenaudojamas oficialiose Europos Sąjungos kalbose.

20 skirsnis Su pareiškėju susijusios licencijos, perdavimai ir pakeitimai
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1.

Jei pareiškėjas gavo licenciją 13 skirsnio 1 dalies (i) punkte nurodytam
registruotam prekės ženklui, kuriam prašo ankstesnės teisės, turi būti pridėti
tinkamai susijusio prekės ženklo licencijos išdavėjo ir pareiškėjo (kaip
licencijos turėtojo) užpildyti ir pasirašyti dokumentiniai įrodymai, patvirtinimas ir
deklaracijos forma, kurios šablonas yra pridėtas 2 priede. Jei pareiškėjas nėra
pagrindinis licencijos turėtojas, turi būti pridėtas tinkamai užpildytas ir
pasirašytas antras patvirtinimas ir deklaracija; dokumentus pasirašo
pagrindinis registruoto prekės ženklo savininkas ir pastarasis licencijos
turėtojas.

2.

Jei pareiškėjas yra ankstesnės teisės perėmėjas, o pateiktame dokumentiniame
įrodyme aiškiai nenurodyta, kad prašoma ankstesnė teisė yra perduota
pareiškėjui, turi būti pateiktas patvirtinimas ir deklaracijos forma, kurios
šablonas pateiktas 3 priede; dokumentai turi būti tinkamai užpildyti ir pasirašyti
susijusios ankstesnės teisės perdavėjo ir pareiškėjo (kaip perėmėjo).

3.

Jei dėl kokių nors priežasčių, kurios nenurodytos 20 skyriaus 1 dalyje ir 20
skyriaus 2 dalyje, pateiktame dokumentiniame įrodyme nėra aiškiai nurodytas
pareiškėjo, kaip prašomos ankstesnės teisės turėtojo, vardas (pvz. dėl to, kad
pareiškėjas keitė pavadinimą, buvo atliktas susijungimas, ankstesnė teisė tapo
de jure perdavimo objektu ir kt.), pareiškėjas turi pateikti oficialius dokumentus,
kuriais būtų įrodoma, kad jis yra tas pats asmuo arba asmens, nurodyto
dokumentiniame įrodyme kaip ankstesnės teisės turėtojo, teisių perėmėjas.

VI SKYRIUS
ANKSTESNĖS TEISĖS PRAŠYMŲ, DOKUMENTINIŲ
ĮRODYMŲ IR REGISTRO SPRENDIMŲ PATIKRINIMAS
21 skirsnis Patvirtinimo įgaliotinio atliekamas patikrinimas
1.

Registro instrukcijose nurodyta, kad registro paskirtas patvirtinimo įgaliotinis
turi patikrinti:
(i)
ar laikomasi 8 skyriuje pateiktų oficialių reikalavimų;
(ii)
ar vykdomas reikalavimas, pagal kurį ankstesnė teisė turi priklausyti
pavadinimui, kurio pareiškėjas prašo savo paraiškoje.
Patikrinimo įgaliotinis ir registras nėra įpareigoti informuoti pareiškėją, ar
laikomasi anksčiau nurodytų reikalavimų.

2.

Patvirtinimo įgaliotinis patikrina, ar pareiškėjas turi išimtinę ankstesnę teisę į
vardą, remiantis prima facie peržiūra pirmos grupės dokumentinio įrodymo
dokumentų, kuriuos gavo ir nuskenavo įforminimo įgaliotinis (įskaitant
elektronine forma gautą dokumentinį įrodymą, kai taikoma) ir pagal šių
„Sunrise“ taisyklių nuostatas.

3.

Patvirtinimo įgaliotinis nėra įpareigotas, tačiau jam leidžiama savo nuožiūra
atlikti aplinkybių, kuriomis sudaryta paraiška, prašoma ankstesnės teisės ir
sudarytas dokumentinis įrodymas, tyrimą.
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22 skirsnis Registro sprendimas
1.

Patvirtinimo įgaliotinis pagal viešosios tvarkos taisyklių 14 straipsnį ir sutartu
būdu informuoja registrą apie savo išvadas.

2.

Registras domeno vardus registruoja paraiškų gavimo eilės tvarka, jei nustato,
kad pareiškėjas įrodė ankstesnę teisę pagal 2 skyrių.
Per keturiasdešimties (40) kalendorinių dienų laikotarpį po registro sprendimo
priėmimo registruoti tam tikrą domeno vardą (.eu ginčų sprendimo taisyklėse
tai įvardyta „Sunrise apeliavimo laikotarpis“), bet kuri suinteresuotoji šalis gali
inicijuoti ADR procesą prieš registro sprendimą remdamasi tuo, kad
sprendimas pažeidžia taisykles.
Registras suaktyvina domeno vardą tik pasibaigus keturiasdešimties (40)
dienų laikotarpiui su sąlyga, kad ADR procesas nebuvo inicijuotas prieš
registro sprendimą per keturiasdešimties (40) dienų laikotarpį.

3.

Nepažeidžiant nuostatų dėl domenų vardų perdavimo arba registratoriaus
pasikeitimo, kaip nustatyta taisyklėse
(a)
(b)

domeno vardo perdavimas trečiajai šaliai, išskyrus perdavimus, kurie
apibūdinti viešosios tvarkos taisyklėse ir
registratoriaus pasikeitimas

galimas tik po susijusio domeno vardo suaktyvinimo.
4.

Registro sprendimas registruoti domeno vardą pareiškėjo vardu nereikšmingas
kaip precedentas bet kokiame teismo arba ne teismo sprendime nagrinėjant
ginčus, įskaitant ADR procesą spekuliatyvios arba piktnaudžiaujamos
registracijos pagrindu.

23 skirsnis Patvirtinimo proceso pabaiga; nebaigti ADR procesiniai veiksmai
1.

Jei iki 2007 m. gegužės 1 d. dėl kurio nors domeno vardo, dėl kurio buvo
pateikta paraiška, nebuvo priimta jokio galutinio sprendimo (arba kitą datą,
kurią registras gali paskelbti savo tinklalapyje), registras gali reikalauti, kad
patvirtinimo įgaliotiniai ir vyriausybinės patvirtinimo įstaigos patvirtintų visas
nebaigtas nagrinėti paraiškas dėl domenų vardų, dėl kurių dar nėra įsigaliojęs
joks galutinis sprendimas. Tokiu atveju registras reikalaus, kad atitinkamas
pareiškėjas el. laišku leistų patvirtinimo įgaliotiniui arba vyriausybinei
patvirtinimo įstaigai patvirtinti ankstesnę(-es) teisę(-es).

2.

Jei pareiškėjas neįgalioja patvirtinti prašytos ankstesnės(-ių) teisės(-ių) per
vieną mėnesį nuo 23 skyriaus 1 dalyje nurodytos el. paraiškos pateikimo,
registras turi teisę atmesti paraišką.
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VII SKYRIUS

KITA

24 skirsnis Pakeitimai, rekomendacijos, vykdymas
1.

Registras savo tinklalapyje gali pateikti aiškinamąsias rekomendacijas dėl šių
„Sunrise“ taisyklių nuostatų. Registras gali kaskart keisti šių „Sunrise“ taisyklių
priedus; pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo registro tinklalapyje.

2.

Jei bet kuri šių „Sunrise“ taisyklių dalis dėl kokios nors priežasties paskelbiama
negaliojančia arba neturinčia ieškininės galios, likusios „Sunrise“ taisyklės galios
ir bus vykdomos taip, lyg negaliojanti arba neturinti teisinės galios dalis nebuvo
įtraukta.
Bet kuri negaliojanti arba teisinės galios neturinti nuostata turi būti pakeičiama
tinkama nuostata, kiek teisiškai įmanoma, artimesne „Sunrise“ taisyklių reikšmei
ir paskirčiai, atsižvelgiant į visas kitas taisykles.

25 skirsnis Atsakomybės ribos
1.

Pagal privalomąjį įstatymą, registras turi prisiimti atsakomybę tik kai įrodomas
jo nusikalstamas arba tyčinis aplaidumas. Jokiu atveju registras neturi prisiimti
atsakomybės už bet kokią netiesioginę, logiškai išplaukiančią arba atsitiktinę
žalą ar negautą pelną, kai šių aplinkybių priežastis sutartinės civilinę teisę
pažeidžiančios (įskaitant aplaidumą) nuostatos, kai žala padaroma kitokiu
būdu, yra susijusi su domeno vardo registracija arba jo naudojimu,
programinės įrangos arba tinklalapio naudojimu, net jei buvo informuota apie
tokio nuostolio arba žalos galimybę, įtraukiant (tačiau neapsiribojant) registro
sprendimu registruoti arba neregistruoti domeno vardą, remiantis patvirtinimo
įgaliotinio(-ų) ir vyriausybinių patvirtinimo įstaigų išvadomis, taip pat šių
sprendimų pasekmes.
Pagal privalomąjį įstatymą, registro atsakomybė už žalą jokiu atveju neturi būti
didesnė kaip 1000 eurų (vienas tūkstantis eurų). Pareiškėjas sutinka, kad iš
registro negalima reikalauti didesnės arba kitokios žalos atlyginimo (pvz.,
tačiau neapsiribojant, visi pareiškėjo arba ieškovo mokėtini arba sumokėti
mokesčiai per teismo arba ne teismo procesus, kurie inicijuoti prieš registro
sprendimą registruoti arba neregistruoti domeno vardą).

2.

Pareiškėjas turi apsaugoti registrą nuo žalos, kuri galima dėl ieškinių arba
ginčų, kuriuos inicijuoja trečiosios šalys, turi kompensuoti registro išlaidas arba
padarytą žalą, už kurią jis gali būti laikomas atsakingu dėl trečiųjų šalių
veiksmų remiantis tuo, kad paraiška dėl domeno vardo registracijos arba
naudojimo pažeidžia trečiosios šalies teises.
Šiame skyriuje terminas „registras“ taip pat taikomas registro nariams ir
subrangovams, įskaitant įforminimo įgaliotinį, patvirtinimo įgaliotinius ir
vyriausybines patvirtinimo įstaigas bei kiekvieno iš jų direktorius, įgaliotinius ir
darbuotojus.
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VIII SKYRIUS

ADR PROCESINIAI VEIKSMAI

26 skirsnis ADR procesinių veiksmų inicijavimas
1.

Per keturiasdešimties (40) kalendorinių dienų „Sunrise“ apeliavimo laikotarpį,
kuris prasideda po registro sprendimo registruoti arba neregistruoti domeno
vardą priėmimo, pareiškėjas arba bet kuri kita suinteresuota šalis gali dėl
minėto sprendimo prieš registrą inicijuoti ADR procesą (kaip apibrėžta .eu
ginčų sprendimo taisyklėse).

2.

Vienintelis ADR proceso prieš registrą objektas ir paskirtis yra patikrinti, ar
registro sprendimas nepažeidžia taisyklių.
Jei dėl to paties sprendimo registruoti ar neregistruoti domeno vardą prieš
registrą yra inicijuotas daugiau kaip vienas ADR procesas, bus suaktyvintas tik
anksčiausiai pradėtas ADR procesas, kaip apibrėžta .eu ginčų sprendimo
taisyklėse.

3.

Pateikėjas gali paprašyti, kad registras pateiktų dokumentinį įrodymą.

27 skirsnis ADR procesiniai veiksmai prieš registro sprendimą
1.

Jei ADR proceso metu, kuris susijęs su registro sprendimu registruoti domeno
vardą, kartu su pateikėjo paskirtu specialistu arba specialistų komisija (kaip
apibrėžta .eu ginčų sprendimo taisyklėse) nusprendžiama, kad nagrinėjamas
sprendimas nepažeidžia taisyklių, tuomet registras nedelsdamas suaktyvins
domeno vardą, kai tik pateikėjas praneš apie sprendimą.
Jei ADR proceso metu, kuris susijęs su registro sprendimu registruoti domeno
vardą, kartu su pateikėjo paskirtu specialistu arba specialistų komisija
nusprendžiama, kad tas sprendimas pažeidžia taisykles, tada, gavęs pateikėjo
pranešimą apie sprendimą, registras nuspręs, ar registruoti tą patį domeno
vardą, ar neregistruoti sekančio eilėje esančio pareiškėjo vardu, pagal
„Sunrise“ taisyklėse nustatytą tvarką.
Jei ADR proceso metu, kuris susijęs su registro sprendimu neregistruoti
domeno vardo, kartu su pateikėjo paskirtu specialistu arba specialistų komisija
nusprendžiama, kad sprendimas pažeidžia taisykles, tada, gavęs pateikėjo
pranešimą apie sprendimą, registras registruos domeno vardą pareiškėjo
vardu ir tuoj pat suaktyvins domeno vardą.
Jei ADR proceso metu, kuris susijęs su registro sprendimu neregistruoti
domeno vardo, kartu su pateikėjo paskirtu specialistu arba specialistų komisija
nusprendžiama, kad sprendimas nepažeidžia taisyklių, tada specialistas arba
komisijos narys atmes ieškinį.

2.

Registro sprendimas registruoti arba neregistruoti domeno vardą gali būti tik
vieno ADR procesų, nukreipto prieš registrą, objektas. Tai nekliudo trečiosioms
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šalims inicijuoti ADR proceso spekuliacinio arba piktnaudžiaujamo domeno
vardo registravimo pagrindu, po „Sunrise“ apeliavimo laikotarpio arba po ADR
proceso prieš registrą, kai buvo suaktyvintas domeno vardas pagal .eu ginčų
sprendimo taisykles.
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1 priedas
Numatyta paskelbimo data – spalio 6 d.
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