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DEFINITIONER
De definitioner som anges nedan och villkoren i detta dokument skall gälla för
alla ansökningar som görs under perioden för stegvis registrering.
.eu- tvistlösningsreglerna

de regler för förfarandet för alternativ
tvistlösning (ADR) enligt artikel 22 i de
allmänna riktlinjerna

.eu-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om
inrättande av toppdomänen .eu, EGT L113, 30
april 2002, s. 1-5

Ansökan

en fullständig, tekniskt korrekt begäran om en
Domännamnsregistrering som lämnas in till
Registreringsenheten, vilken uppfyller alla krav
som föreskrivs i a) paragraf 3 i dessa Sunriseregler och b) riktlinjerna för registrering

Sökande

en fysisk person, ett företag eller en
organisation som lämnar in en Ansökan till
Registreringsenheten via ett Ombud

Bekräftelse

det e-postmeddelande som skickas av
Registreringsenheten till den Sökande (och
eventuellt den person som anges av den
Sökande i Ansökan) efter mottagandet av en
Ansökan

Följebrev

det formaterade elektroniska dokument
Registreringsenheten gör tillgängligt för
Sökande (eller eventuellt den person
anges av den Sökande i Ansökan)
Registreringsenhetens mottagande av
Ansökan

som
den
som
efter
en

Dokumenthanteringsagent den part som utses av den Sökande i enlighet
med paragraf 5.2, som är ansvarig för att
lämna
in
Dokumentbevisen
till
Behandlingsagenten
Dokumentbevis

den dokumentation som skall överlämnas av
(eller på vägnar av) den Sökande till
behandlingsagenten, i enlighet med dessa
Sunrise-regler

Domännamn

ett Domännamn som har registrerats direkt
under toppdomänen .eu eller för vilket en
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begäran om registrering eller en Ansökan har
lämnats in till Registreringsenheten
Statliga
valideringsmyndigheter

de enheter som utses i enlighet med artikel 13,
andra stycket i de allmänna riktlinjerna, vilka
skall tillse kontrollen avseende de namn som
nämns i artikel 10.3 i de allmänna riktlinjerna

Period for stegvis
registrering

den fyramånadersperiod som avses i kapitel IV
i de allmänna riktlinjerna och som tillkännages i
enlighet med det, vilken skall föregå
inledningen av den allmänna registreringen av
Domännamn, då endast innehavare av tidigare
rättigheter som har erkänts eller fastställts
genom nationell rätt och/eller gemenskapsrätt
och offentliga organ har rätt att registrera
Domännamn

Tidigare rättigheter

de tidigare rättigheter som skyddas enligt
nationell rätt och/eller gemenskapsrätt, i
enlighet med artikel 10.1, andra stycket, i de
allmänna riktlinjerna

Behandlingsagent

den
valideringsagent
som
utses
av
Registreringsenheten för behandling av
Dokumentbevis enligt beskrivningen i paragraf
9 i detta dokument

Offentliga organ

har den mening som tillskrivs dem i artikel
10.1, tredje stycket, i de allmänna riktlinjerna

De allmänna riktlinjerna

kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av
den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för
inrättandet och driften av toppdomänen .eu och
allmänna principer för registrering, EUT L 162,
30 april 2004, s. 40-50

Ombud

en person eller enhet som genom ett avtal med
Registreringsenheten tillhandahåller
registreringstjänster för Domännamn till
Sökande

Registreringspolicy

dokumentet Registreringspolicy för .euDomännamn som finns tillgänglig på
Registreringsenhetens webbplats

Registreringsenhet

EURid vzw/asbl, en icke-vinstdrivande
organisation som har bildats och existerar
enligt Belgisk lag och som har sitt säte på Park
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Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem,
Belgien
Förordningar

.eu-förordningen och de allmänna riktlinjerna

Regler

Villkoren, registreringspolicyn, .eutvistlösningsreglerna, Sunrise-reglerna,
registreringsriktlinjerna och förordningarna,
som skall anses vara de registreringsvillkor
som avses i artikel 3 i de allmänna riktlinjerna

Sunrise-reglerna

dessa villkor, inklusive bilagorna

Villkor

villkoren för registrering av .eu-Domännamn
som finns på Registreringsenhetens webbplats

Valideringsagent

den part som utses av Registreringsenheten
för att kontrollera Dokumentbevisen på tidigare
rättigheter som görs gällande av Sökande

Andra begrepp med inledande versal som används i detta dokument
definieras i villkoren, registreringspolicyn, .eu-tvistlösningsreglerna och/eller
förordningarna.

SYFTE OCH OMFATTNING
Dessa Sunrise-regler innehåller tillsammans med villkoren och
registreringspolicyn en detaljerad beskrivning av alla de tekniska och
administrativa åtgärder som Registreringsenheten skall vidta för att
säkerställa en korrekt, rättvis, tekniskt god förvaltning av perioden för stegvis
registrering samt anger villkoren för registrering, inklusive de grundregler och
förfaranden som gäller för:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Sökande som via ett Ombud lämnar in en Ansökan
Ombuden
vilken part som helst, inklusive Dokumenthanteringsagenten,
som lämnar in Dokumentbevis gällande en Ansökan
behandlingsagenten, för behandling av Dokumentbevis i
enlighet med paragraf 9 i detta dokument
Valideringsagenten, vid undersökning av Dokumentbevis
Registreringsenheten, vid beslutet om ett Domännamn skall
registreras eller ej
panelmedlem(mar) som fattar beslut om ett klagomål mot ett
beslut av Registreringsenheten om att registrera eller inte
registrera ett Domännamn

Dessa Sunrise-regler gäller för alla ansökningar som görs under perioden för
stegvis registrering.
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Villkoren och registreringspolicyn gäller för alla ansökningar samt för de
rättigheter och skyldigheter som gäller för den Sökande och
Registreringsenheten när det gäller sådana ansökningar. Om dessa Sunriseregler skulle strida mot eller inte stämma överens med registreringspolicyn
och/eller
villkoren
har
dessa
Sunrise-regler
företräde
framför
registreringspolicyn och villkoren.
Kapitel V och VI i dessa Sunrise-regler gäller emellertid inte när den Sökande
är ett offentligt organ som ansöker om registrering av ett namn som avses i
artikel 10.3 i de allmänna riktlinjerna. Offentliga organ som ansöker om
sådana namn kan omfattas av specifika regler som åläggs dem av
Europeiska kommissionen, den Sökandes medlemsstat och/eller de behöriga
Statliga valideringsmyndigheterna.

KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Paragraf 1. Behörighetskrav för registrering
Endast sådana fysiska personer, företag och organisationer som uppfyller
minst ett av kraven för rätt till registrering i artikel 4.2 b i .eu-förordningen har
rätt att ansöka om registrering av ett Domännamn.
Paragraf 2. Principen om först till kvarn, tekniska krav, blockerade och
reserverade namn
1.

Den princip om att först till kvarn får först mala som avses i artikel 2 i
de allmänna riktlinjerna under perioden för stegvis registrering innebär
att Registreringsenheten verkställer registreringen av ett visst
Domännamn som svar på den första Ansökan som tas emot av
Registreringsenheten med avseende på detta Domännamn (varvid
datum och tid för mottagandet i Registreringsenhetens system av
denna Ansökan är den enda referenspunkten), på följande villkor:
(i)
behandlingsagenten tar emot Dokumentbevis inom 40
kalenderdagar
från
dagen
för
Registreringsenhetens
mottagande av Ansökan och
(ii)
en validering sker av att den tidigare rättigheten eller rättigheten
till ett namn som avses i artikel 10.3 i de allmänna riktlinjerna på
vilket den Sökande gör anspråk existerar, på de villkor som
anges i detta dokument

2.

Registreringsenheten accepterar bara ansökningar om namn som
uppfyller de krav som föreskrivs i paragraf 2.2 i villkoren. Det är dock
möjligt att ansöka om ett Domännamn som har registrerats men ännu
inte aktiverats, i enlighet med paragraf 22.2 i detta dokument.
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Paragraf 3. Den Sökandes skyldigheter
1.

En Ansökan anses inte vara fullständig förrän den Sökande via ett
Ombud ger Registreringsenheten minst följande information:
(i)

(ii)

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

(ix)
(x)

den Sökandes fullständiga namn. Om inget företags- eller
organisationsnamn anges anses den person som begär
registreringen vara den Sökande. Om namnet på företaget eller
organisationen anges anses företaget eller organisationen vara
den Sökande
adress och land inom gemenskapen
i. där sätet, den huvudsakliga verksamheten eller
verksamhetens huvudkontor finns för den Sökandes
företag eller
ii. där den Sökandes organisation är etablerad eller
iii. där den Sökande är bosatt
e-postadress till den Sökande (eller dennes företrädare)
telefonnummer där den Sökande (eller dennes företrädare) kan
kontaktas
det Domännamn som avses i Ansökan
språket i ADR-förfarandet
det fullständiga namn för vilket en tidigare rättighet görs
gällande
den typ av tidigare rättighet som den Sökande gör gällande, i
enlighet med artikel 10.1, andra stycket, i de allmänna
riktlinjerna
det land där den tidigare rättigheten är skyddad
det språk på vilket Dokumentbevisen skall lämnas till
valideringsagenten skall anges

Den information som avses i viii och ix ovan anses utgöra den rättsliga
grunden i nationell rätt eller gemenskapsrätt för den påstådda tidigare
rättigheten till namnet.
2.

Det Domännamn som avses i Ansökan måste bestå av det fullständiga
namn för vilket en tidigare rättighet görs gällande, dock med hänsyn till
i) artikel 11 i de allmänna riktlinjerna och ii) paragraf 19 i detta
dokument.

3.

Registreringsenheten har rätt att utbyta den ovannämnda
informationen ovan med Valideringsagenten/erna (inklusive deras
ombud
och
underleverantörer)
och/eller
de
Statliga
valideringsmyndigheterna för att genomföra valideringen av de
rättigheter som görs gällande.

p. 8/31

.eu Sunrise-regler
v. 1

Paragraf 4. Den Sökandes utfästelser och garantier
1.

I tillägg till de utfästelser och garantier som finns i paragraf 4 i villkoren
utfäster och garanterar den Sökande följande:
(i)
(ii)
(iii)

2.

att han eller hon är ägare, rättighetsinnehavare eller evt.
licensinnehavare till den tidigare rättighet som görs gällande,
att den tidigare rättighet som görs gällande på dagen för
Ansökan är en juridiskt giltig rättighet och
att de Dokumentbevis som kommer att överlämnas till
behandlingsagenten kommer att omfatta sanna och äkta kopior
av de relevanta originalhandlingarna och innehålla bevis på
giltigheten hos den tidigare rättighet som görs gällande, vara
fullständiga, korrekta, aktuella och inte falska, samt upprättas i
enlighet med Sunrise-reglerna.

Specifika villkor som åläggs av Europeiska kommissionen, den
Sökandes
medlemsstat
och/eller
den
behöriga
Statliga
valideringsmyndigheten kan gälla för offentliga organ som lämnar in en
Ansökan om ett namn som avses i artikel 10.3 i de allmänna
riktlinjerna.

KAPITEL II ANSÖKNINGSPROCESSEN
Paragraf 5. Val av Ombud och Dokumenthanteringsagent
1.

Ansökan om Domännamn kan endast ske från Registreringsenheten
genom ett Ombud, som agerar på den Sökandes vägnar men för egen
räkning.
Därför måste den Sökande för att lämna in en Ansökan välja ett
Ombud som har ackrediterats av Registreringsenheten ur den lista
som finns på Registreringsenhetens webbplats.

2.

Den Sökande får utse ett Dokumenthanteringsagent genom att ange
Dokumenthanteringsagentens e-postadress på Ansökan.

3.

Registreringsenheten,
Valideringsagenten
och
de
Statliga
valideringsmyndigheterna är inte parter i avtalet mellan den Sökande
och dennes Ombud eller i avtalet mellan den Sökande och dennes
Dokumenthanteringsagent och kan därför inte dra på sig någon
skyldighet eller något ansvar enligt dessa avtal.
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Paragraf 6. Bekräftelse
1.

Efter mottagandet av en Ansökan skickar Registreringsenheten en
Bekräftelse med e-post till den Sökande och dennes (eventuella)
Dokumenthanteringsagent, vilken skall innehålla följande:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

det Domännamn som avses i Ansökan
datum och tid för Registreringsenhetens mottagande av
Ansökan
köplaceringen för den Sökandes Ansökan för det aktuella
Domännamnet
förfallodagen för Behandlingsagentens mottagande av de
nödvändiga Dokumentbevisen

Denna Bekräftelse skickas till den Sökandes e-postadress och, om ett
Dokumenthanteringsagent
har
utsetts,
till
Dokumenthanteringsagentens e-postadress. Dokumenthanteringsagentens epostadress kommer endast att användas av Registreringsenheten för
detta syfte.
2.

Om inte annat anges i detta dokument innehåller den Bekräftelse som
skickas
till
den
Sökande
(eller
till
det
eventuella
Dokumenthanteringsagenten) dessutom en hyperlänk till en webbplats
som har gjorts tillgänglig av Registreringsenheten, där ett Följebrev
som har formaterats i förväg genereras (i pdf-format) på det officiella
språk i Europeiska unionen som väljs av den Sökande vid inlämnandet
av Ansökan. Om den Sökande har utsett sitt Ombud som sin
Dokumenthanteringsagent och detta Ombud har fått skriftlig fullmakt av
Behandlingsagenten att överlämna Dokumentbevis elektroniskt
innehåller Bekräftelsen ingen sådan hyperlänk.

KAPITEL III

SUNRISE WHOIS-DATABASEN

Paragraf 7. Sunrise WHOIS-databasen
1.

Efter mottagandet av en fullständig och tekniskt korrekt Ansökan gör
Registreringsenheten relevant information med avseende på Ansökan
tillgänglig i Sunrise WHOIS-databasen. Sunrise WHOIS-databasen kan
innehålla följande information för varje Ansökan som tas emot:
i)
ii)

iii)
iv)

det Domännamn som avses i Ansökan
den ordning i vilken och det datum och den tid då Ansökan togs
emot av Registreringsenheten och köplaceringen för Ansökan
om det aktuella Domännamnet
den Sökandes fullständiga namn
relevant kontaktinformation för den Sökande
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v)
vi)
vii)
viii)

ix)

x)

xi)
2.

den typ av tidigare rättighet som görs gällande av den Sökande
det fullständiga namn för vilket en tidigare rättighet görs
gällande
det land där den tidigare rättigheten är skyddad
ett första statusfält med information om huruvida Dokumentbevis
har tagits emot eller ej av behandlingsagenten och eventuellt
dagen för mottagandet av Dokumentbevis
ett andra statusfält med information om huruvida
Registreringsenheten har fattat beslut om att registrera
Domännamnet i den Sökandes namn och, om ett beslut har
fattats samt resultatet av detta beslut
ett tredje statusfält med angivande av huruvida det såvitt
Registreringsenheten känner till pågår förfaranden i eller utanför
domstol avseende Domännamnet
det språk som har valts för ADR-förfaranden

I det statusfält som avses i 7.1 viii ovan anges eventuellt datumet för
mottagande av Dokumentbevis.
Angivandet av att Behandlingsagenten har tagit emot Dokumentbevis
skall inte tolkas som att det innebär att de mottagna Dokumentbevisen
uppfyller villkoren i dessa Sunrise-regler.

3.

Det
är
Behandlingsagentens
skyldighet
att
informera
Registreringsenheten om en eventuell förändring av status inom skälig
tid efter Behandlingsagentens mottagande av den första uppsättningen
Dokumentbevis avseende en viss Ansökan. Ingen annan
kommunikation lämnas av behandlingsagenten om huruvida
Dokumentbevis har tagits emot eller ej och dagen för mottagandet.
Sunrise WHOIS-databasen är den enda referenspunkten för att
kontrollera om Behandlingsagenten har tagit emot Dokumentbevis.

4.

När det gäller det statusfält som avses i 7.1 ix ovan kan följande status
anges:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Inlett
Domännamn registrerat men inte aktiverat
Domännamn registrerat och aktiverat
Ansökan avslagen
Förfallen (inga eller otillfredsställande Dokumentbevis togs emot
i rätt tid)
Förfallen (till följd av att inget beslut har fattats av den Statliga
valideringsmyndigheten
inom
90
kalenderdagar
efter
Registreringsenhetens begäran om kontroll av de relaterade
Dokumentbevisen)
Inte tagits i övervägande (på grund av registrering och aktivering
av Domännamnet i en annan Sökandes namn)
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Status ”Inlett” är grundstatus för varje Ansökan. Registreringsenheten
är ensamt ansvarigt för alla statusförändringar.

KAPITEL IV

DOKUMENTBEVIS

Paragraf 8. Officiella krav på Dokumentbevis
1.

På den webbplats som anges av Registreringsenheten i den hyperlänk
som avses i paragraf 6.2 i detta avtal skall den Sökande:
(i)
(ii)

2.

Vid mottagandet av denna information gör Registreringsenheten ett
elektroniskt Följebrev tillgängligt i pdf-format, vilket skall innehålla minst
följande information:
(i)
(ii)

3.

informera Registreringsenheten om hur många sidor som hans
eller hennes Dokumentbevis innehåller och
ha möjlighet att välja ett annat officiellt språk i Europeiska
unionen än det språk som har valts av Ombudet vid inlämnandet
av Ansökan till Registreringsenheten för Följebrevet.

Behandlingsagentens namn och adress
följande information, som har hämtats från Sunrise WHOISdatabasen:
a)
det Domännamn som avses i Ansökan
b)
den Sökandes fullständiga namn
c)
relevant kontaktinformation för den Sökande
d)
den typ av tidigare rättighet som görs gällande av den
Sökande
e)
det land där den tidigare rättigheten är skyddad
f)
det fullständiga namn för vilket en tidigare rättighet görs
gällande av den Sökande
g)
det språk på vilket Dokumentbevisen skall lämnas till
Valideringsagenten skall anges
h)
datum för Registreringsenhetens mottagande av Ansökan
i)
en unik streckkod

Den Sökande eller dennes Dokumenthanteringsagent skall:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

skriva ut det Följebrev som genererats på Registreringsenhetens webbplats,
ange på Följebrevet vilket officiellt språk som Dokumentbevisen
lämnas på när sådana Dokumentbevis lämnas på ett annat
officiellt språk i Europeiska unionen än det språk som har valts i
Ansökan, om ett annat officiellt språk väljs i Följebrevet måste
alla eventuella Dokumentbevis som har lämnats vara i det språk
som har valts i Följebrevet,
underteckna Följebrevet,
bifoga de relevanta Dokumentbevis som avses i kapitel V och
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(v)

signera nämnda Dokumentbevis.

Om inte annat uttryckligen anges i detta dokument är det inte tillåtet att
ändra ordalydelsen i Följebrevet. Dokumentbevis som lämnas utan ett
Följebrev eller med ett ändrat Följebrev eller ett Följebrev som inte är
korrekt undertecknat kommer att avvisas, med undantag för
Dokumentbevis som lämnas elektroniskt av Ombudet (då inget
Följebrev behöver lämnas till Behandlingsagenten).
4.

Dokumentbevis på något annat språk än det språk som har valts i
enlighet med dessa Sunrise-regler kommer inte att tas i övervägande.
Om något Dokumentbevis inte är på det officiella språk som den
Sökande har valt måste det följas av en översättning av en
auktoriserad translator på det språk som har valts i Ansökan, eller, som
fallet må vara, i Följebrevet.

5.

Det korrekt undertecknade Följebrevet och de Dokumentbevis som har
bifogats till det måste skickas till den adress som har angetts i
Följebrevet. Dokument som skickas till en annan adress än den adress
som har angetts i Följebrevet kommer inte att tas i övervägande.
Dokumentbevisen måste skickas med vanlig post, rekommenderad
post eller med bud.
Det är inte tillåtet att överföra Dokumentbevis på något annat sätt än
dem som beskrivs i denna paragraf 8.5 (exempelvis med fax eller epost) utom via ett Ombud som har skriftlig fullmakt från
Behandlingsagenten att lämna Dokumentbevis elektroniskt till
Behandlingsagenten.
Dokumentbevis måste tas emot av Behandlingsagenten inom fyrtio
(40) kalenderdagar efter Registreringsenhetens mottagande av
Ansökan. Om detta inte sker kommer Ansökan att anses ha förfallit.
Dokumentbevisen kan endast tas emot av Behandlingsagenten mellan
klockan 08.00 och 17.00 (GMT +1) på allmänna arbetsdagar i Belgien.
För att undvika tveksamheter anses lördagar, söndagar och officiella
helgdagar i Belgien inte vara allmänna arbetsdagar i Belgien.
Till följd av detta gäller att om den fyrtiodagarsperiod som avses i
artikel 14, fjärde stycket i de allmänna riktlinjerna löper ut på en lördag,
söndag eller officiell helgdag i Belgien skall Dokumentbevis som inte
har tagits emot på den sista allmänna arbetsdagen i Belgien före
denna lördag, söndag eller officiella helgdag i Belgien inte att anses ha
tagits emot inom tidsfristen.

6.

Det Följebrev som skickas av eller för den Sökande och de bifogade
Dokumentbevisen måste uppfylla följande krav:
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(i)

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

Varje Ansökan måste få stöd av en (1) uppsättning
Dokumentbevis. Det är inte tillåtet att kombinera olika
uppsättningar Dokumentbevis för olika ansökningar i ett enda
paket eller kuvert.
Pappersarken måste vara i formatet A4 (29,7 cm x 21 cm)
eller letter (27,94 cm x 21,59 cm).
Dokument måste vara tryckta på matt vitt papper.
Sidorna måste vara numrerade, med början på sida 1,
Följebrevet inte inräknat.
Papret får endast ha ensidigt tryck.
Dokument måste, efter att de scannats, vara mänskligt
läsbara.
Dokumentbevisen får inte retuscheras eller på annat sätt
ändras.
Pappersark får inte vikas, häftas, limmas eller på något annat
sätt fästas samman.

Den Sökande är ensamt ansvarig för att se till att dessa villkor uppfylls.
Dokumentbevis som skickas till Behandlingsagenten av en tredje part i
den Sökandes namn och på dennes vägnar anses ha skickats av den
Sökande.
7.

Behandlingsagenten är inte skyldig att behandla eller ta hänsyn till
någon information eller dokumentation som tas emot och som inte
uppfyller samtliga krav som anges i 8.6 ovan.
Registreringsenheten och Behandlingsagenten är inte skyldiga att
informera den Sökande om huruvida Dokumentbevisen har eller inte
har uppfyllt några av eller alla de krav som anges i denna paragraf.

8.

Ingen kommunikation eller Bekräftelse från behandlingsagenten
och/eller Registreringsenheten om att Dokumentbevis har tagits emot
får tolkas som att den innebär att den information som lämnas av (eller
för) den Sökande uppfyller villkoren i detta kapitel.

Paragraf 9. Behandling av Dokumentbevis
1.

Efter mottagandet av Följebrevet, tillsammans med Dokumentbevisen,
skall Behandlingsagenten göra följande:
(i)
(ii)

tidsstämpla Dokumentbevisen med det datum då de tas emot,
scanna den information och dokumentation som tas emot, om
inte Dokumentbevisen tas emot av Behandlingsagenten i ett
elektroniskt format via en Ombud som har fått skriftlig fullmakt
av Behandlingsagenten att lämna Dokumentbevis i ett
elektroniskt format,
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2.

Registreringsenheten och Behandlingsagenten har rätt att efter eget
gottfinnande inte ta hänsyn till information eller dokumentation som tas
emot om Behandlingsagenten redan har tagit emot en uppsättning
Dokumentbevis avseende samma Ansökan. Behandlingsagenten får
emellertid via Registreringsenheten begära att den Sökande lämnar in
en ny uppsättning Dokumentbevis om de ursprungliga Dokumentbevis
som tas emot skadas eller förstörs genom en olyckshändelse under
eller efter överföringen av dem.

3.

Behandlingsagenten informerar Registreringsenheten om dagen för
mottagande av varje uppsättning Dokumentbevis, med undantag för
Dokumentbevis som tas emot i enlighet med 9.2 ovan. Denna
information
lämnas
på
ett
sätt
som
avtalas
mellan
Registreringsenheten och Behandlingsagenten.

4.

Det är inte möjligt för den Sökande att granska Dokumentbevisen efter
att Behandlingsagenten har tagit emot dem.
Den Sökande bekräftar och medger att de Dokumentbevis som tas
emot av Behandlingsagenten blir Behandlingsagentens egen
egendom. Varken Registreringsenheten eller Behandlingsagenten
kommer att återlämna några Dokumentbevis till den Sökande,
Ombudet eller någon annan person som utses av den Sökande.

5.

Registreringsenheten och Behandlingsagenten kommer endast att
avslöja Dokumentbevis i den utsträckning som detta krävs av en
behörig domstol, eller av någon statlig eller regelskapande myndighet,
eller när det finns en juridisk skyldighet att göra det. Vidare kommer
Dokumentbevis att avslöjas i ett elektroniskt format genom eller efter
instruktioner som lämnas av Registreringsenheten som agerar som
svarande i ett ADR-förfarande i samband med ett klagomål mot ett
beslut av Registreringsenheten.

KAPITEL V

VALIDERING AV TIDIGARE RÄTTIGHETER

Paragraf 10. Valideringsprocessen
1.

Efter
instruktioner
från
Registreringsenheten
kontrollerar
Valideringsagenten att Dokumentbevisen bekräftar den tidigare
rättighet som har gjorts gällande av den Sökande i Ansökan.

2.

Valideringsagenten
granskar
Dokumentbevis
om
identiska
Domännamn i den ordning i vilken ansökningar tas emot av
Registreringsenheten, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i
artikel 14 i de allmänna riktlinjerna.
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För icke-identiska Domännamn kan Valideringsagenten – i
effektivitetssyfte – fastställa den ordning i vilken Dokumentbevis
granskas som denne anser lämplig, beroende på bland annat följande:
(i)
(ii)
(iii)

antalet ansökningar som tas emot för icke-identiska
Domännamn
de språk på vilka Dokumentbevis för de olika ansökningarna
lämnas
den tid och de resurser som krävs för att faktiskt kontrollera
att tidigare rättigheter existerar på grundval av de
Dokumentbevis som lämnats

Valideringsagenten är underleverantör till Registreringsenheten, som
är den enda part som får fatta beslut om registrering av ett
Domännamn i den Sökandes namn.
Paragraf 11. Tidigare rättigheter – allmänna bestämmelser
1.

Under den första fasen i perioden för stegvis registrering får bara
Domännamn som motsvarar
(i)
(ii)

registrerade gemenskapsrättsliga eller nationella varumärken
eller
geografiska beteckningar eller ursprungsbeteckningar

vara föremål för ansökningar av innehavaren och/eller den eventuella
licensinnehavare av den aktuella tidigare rättigheten, utan att det
påverkar de namn som kan vara föremål för ansökningar av offentliga
organ, i den mening som avses i artikel 10.3 i de allmänna riktlinjerna.
2.

Under den andra fasen i perioden för stegvis registrering får
Domännamn som motsvarar
(i)
(ii)

den typ av tidigare rättigheter som anges i 11.1 ovan eller
andra typer av tidigare rättigheter

vara föremål för ansökningar av innehavaren av den aktuella tidigare
rättigheten.
3.

Den
Sökande
måste
vara
innehavare
(eller
eventuellt
licensinnehavare) av den tidigare rättighet som görs gällande senast
på den dag då Ansökan tas emot av Registreringsenheten, då den
tidigare rättigheten måste vara giltig, vilket innebär att den måste ha full
kraft och effekt.
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Paragraf 12. Dokumentbevis – allmänna materiella krav
1.

Om inte annat anges i paragraf 13–18 i dessa Sunrise-regler måste
den Sökande lämna in Dokumentbevis som innehåller följande:
(i)

(ii)

en skriftlig utsaga (affidavit) som har undertecknats av en
behörig myndighet, en jurist 1 eller professionell företrädare 2 , i
vilken det förklaras att den typ av tidigare rättighet som görs
gällande av den Sökande är skyddad enligt lagarna i den
relevanta medlemsstaten, inklusive följande:
a. hänvisningar till relevanta lagbestämmelser, doktrin och
domstolsavgöranden och
b. de villkor som måste vara uppfyllda för detta skydd samt
bevis på att det fullständiga namn för vilket en tidigare rättighet
görs gällande uppfyller alla villkor som föreskrivs i dessa lagar,
inklusive relevant doktrin och relevanta domstolsavgöranden,
och att detta namn är skyddat av den relevanta tidigare rättighet
som görs gällande.

2.

Det är i alla händelser tillräckligt att lämna in en kopia av en relevant
slutgiltig dom av en domstol eller ett avgörande av en skiljenämnd i en
officiell alternativ enhet för tvistlösning som är behörig i minst en av
medlemsstaterna, i vilken det anges att den Sökande har skydd för
hela det namn för vilket en tidigare rättighet görs gällande.

3.

Om existensen hos den tidigare rättighet som görs gällande enligt
lagen i den relevanta medlemsstaten är föremål för vissa villkor som
avser att namnet är berömt, välkänt, offentligt eller allmänt känt, har ett
visst anseende, en viss goodwill eller användning eller liknande måste
den Sökande dessutom lämna in följande:
(i)

(ii)

en skriftlig försäkran som har undertecknats av en behörig
myndighet, jurist eller professionell företrädare, tillsammans med
dokumentation till stöd för denna försäkran eller
en relevant slutgiltig dom av en domstol eller ett avgörande av
en skiljenämnd i en officiell alternativ enhet för tvistlösning som
är behörig i minst en av medlemsstaterna,

där det uppges att det namn för vilket en tidigare rättighet görs
gällande uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen (inklusive relevanta
domstolsavgöranden och relevant doktrin samt eventuellt sådana

1

En jurist är en person som är kvalificerad att praktisera juridik i en av medlemsstaterna och
som har sitt säte inom gemenskapen (jfr. direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998, EGT L 77
14.3.1998, s. 36).
2
En professionell företrädare är en person som har rätt att företräda klienter vid respektive
nationell myndighet för industriell äganderätt, BHIM eller EPO.
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villkor som kan finnas i bilaga 1 för den relevanta medlemsstaten
avseende den aktuella typen av tidigare rättighet.
4.

I en skriftlig försäkran som lämnas i enlighet med detta kapitel måste
det tydligt uppges eller ingå bevis för att den som undertecknar
försäkran är en behörig myndighet, jurist eller ett professionellt ombud,
i enlighet med föregående punkter i denna paragraf.

Paragraf 13. Registrerade varumärken
1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

i)

Om den tidigare rättighet som görs gällande av en Sökande är ett
registrerat varumärke måste varumärket vara registrerat av ett
varumärkeskontor i en av medlemsstaterna, varumärkeskontoret för
Benelux eller byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(BHIM), eller internationellt registrerat, och skydd måste ha uppnåtts i
minst en av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

ii)

En varumärkesansökan anses inte utgöra en tidigare rättighet.

2.

DOKUMENTBEVIS FÖR REGISTRERADE VARUMÄRKEN
Om inte annat föreskrivs i bilaga 1 till detta dokument är det tillräckligt
att lämna in följande Dokumentbevis för ett registrerat varumärke:
(i)

ii)

en kopia av ett officiellt dokument som har utfärdats av det
behöriga varumärkeskontoret, i vilket det anges att varumärket
är registrerat (registreringsintyg, förnyelseintyg, officiellt
registerutdrag, deklaration av varumärkeskontoret, publicering
av det faktum att registrering har skett i en officiell tidning osv.)
eller
ett utdrag från en officiell (online-) databas som drivs och/eller
förvaltas av det relevanta nationella varumärkeskontoret,
varumärkeskontoret för Benelux, BHIM eller WIPO. Utdrag från
kommersiella databaser accepteras inte även om de innehåller
exakt samma information som de officiella utdragen.

I de ovanstående fallen måste Dokumentbevisen tydligt visa att den
Sökande är den redovisade ägaren av det registrerade varumärket.
Om den Sökande är licensinnehavare eller mottagare av ett registrerat
varumärke som avses i 13.1 ovan skall paragraf 20 i detta dokument
gälla.
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Paragraf 14. Geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar
1.

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR OCH URSPRUNGSBETECKNINGAR
BESTÄMMELSER

–

ALLMÄNNA

Om den tidigare rättighet som görs gällande av en Sökande är en
geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning måste den
geografiska beteckningen eller ursprungsbeteckningen vara skyddad i
minst en av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

2.

DOKUMENTBEVIS

AVSEENDE
URSPRUNGSBETECKNINGAR

GEOGRAFISKA

BETECKNINGAR

OCH

Om inte annat föreskrivs i bilaga 1 till detta dokument är det tillräckligt
att lämna in följande Dokumentbevis för en geografisk beteckning eller
ursprungsbeteckning:
(i)

(ii)
(iii)

en kopia av en rättsakt, ett dekret eller ett beslut av en behörig
officiell myndighet som ger skydd för ett visst namn som en
geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning eller
en kopia av den officiella publiceringen av en rättsakt, ett dekret
eller ett beslut enligt i ovan eller
ett eventuellt utdrag från det relevanta registret.

I sådana Dokumentbevis måste det anges tydligt att det namn för vilket
den tidigare rättigheten görs gällande är en geografisk beteckning eller
ursprungsbeteckning som innehas av den Sökande.
Paragraf 15. Icke-registrerade varumärken
Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av:
(i)

(ii)

ett välkänt icke-registrerat varumärke i enlighet med artikel 6 a i
Pariskonventionen om skydd av den industriella äganderätten (i
dess ändrade ordalydelse) eller
ett icke-registrerat varumärke som inte omfattas av i ovan som
är skyddat enligt lagen i en av de medlemsstater som avses i
bilaga 1 som en medlemsstat som skyddar icke-registrerade
varumärken,

är det tillräckligt att bevisa att en sådan tidigare rättighet existerar i
enlighet med 12.2 eller 12.3 i detta dokument, utan att det föreligger
någon skyldighet att lämna de Dokumentbevis som avses i 12.1.
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Paragraf 16. Företagsnamn,
beteckningar
1.

handelsbenämningar

och

affärs-

FÖRETAGSNAMN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Ett företagsnamn är ett officiellt namn på ett företag, det vill säga det
namn under vilket företaget har bildats eller under vilket företaget är
registrerat. I medlemsstater där det inte finns något skydd för
företagsnamn kan företagets namn ändå vara skyddat som ett
handelsbenämning (i enlighet med 16.2) eller som en
affärsbeteckningar (i enlighet med 16.3).
Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av ett företagsnamn som är skyddat enligt lagen i en av de
medlemsstater som nämns i bilaga 1 som en medlemsstat med skydd
för företagsnamn är det tillräckligt att bevisa att det föreligger en sådan
tidigare rättighet i enlighet med 16.4 nedan.

2.

HANDELSBENÄMNINGAR – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Eftersom handelsbenämningar är skyddade i alla medlemsstater i
Europeiska unionen är det tillräckligt att ge Valideringsagenten de
Dokumentbevis som avses i 16.5 nedan.

3.

AFFÄRSBETECKNINGAR – ALLMÄN INFORMATION
Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av en affärsbeteckningar som är skyddad enligt lagen i en av de
medlemsstater som nämns i bilaga 1 som en medlemsstat med skydd
för sådana affärsbeteckningar är det tillräckligt att bevisa att det
föreligger en sådan tidigare rättighet i enlighet med 16.5 nedan.

4.

DOKUMENTBEVIS FÖR FÖRETAGSNAMN
Om inte annat föreskrivs i bilaga 1 till detta dokument skall det vara
tillräckligt att lämna in följande Dokumentbevis för företagsnamn i
enlighet med 16.1:
(i)
(ii)

(iii)

ett utdrag från det relevanta företags- eller handelsregistret eller,
ett registreringsintyg eller en kopia av ett publicerat meddelande
om registreringen eller namnbytet för företaget i den Europeiska
unionens officiella tidning eller post- och inrikes tidningen eller,
en undertecknad utsaga (exempelvis ett intyg om att företaget är
solvent och seriöst) från ett officiellt företags- eller
handelsregister, en behörig offentlig myndighet eller notarius
publicus.
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I sådana Dokumentbevis måste det anges tydligt att det namn för vilket
den tidigare rättigheten görs gällande är den Sökandes officiella
företagsnamn eller ett av dennes officiella företagsnamn.

5.

DOKUMENTBEVIS FÖR HANDELSBENÄMNINGAR OCH AFFÄRSBETECKNINGAR
Om inte annat föreskrivs i bilaga 1 till detta dokument är det tillräckligt
att lämna in följande Dokumentbevis för handelsbenämningar och
affärsbeteckningar i enlighet med 16.2 respektive 16.3:
(i)

ii)

när det är obligatoriskt och/eller möjligt att registrera den
relevanta
handelsbenämningen
eller
den
relevanta
affärsbeteckningen i ett officiellt register (när det finns ett sådant
register i den medlemsstat där verksamheten bedrivs):
a. ett utdrag från detta officiella register, där den dag då
handelsbenämningen registrerades anges och
b. bevis på offentlig användning av handelsbenämningen eller
affärsbeteckningen före ansökningsdagen (exempelvis, men
inte begränsat till, bevis på försäljningsvolymer, kopior på
annonsoch
reklammaterial,
fakturor
på
vilka
handelsbenämningen eller affärsbeteckningen nämns osv.,
vilka bevisar offentlig användning av namnet i den relevanta
medlemsstaten)
om registrering inte är obligatorisk, de Dokumentbevis som
avses i 12.3 i detta dokument.

I Dokumentbevisen för en handelsbenämning eller en affärsbeteckning
måste det anges tydligt att det namn för vilket den tidigare rättigheten
görs gällande är den Sökandes handelsbenämning eller
affärsbeteckning.
Paragraf 17. Familjenamn
1.

Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av en handelsbenämning, en affärsbeteckning eller ett företagsnamn
som motsvarar ett familjenamn måste den Sökande välja den typ av
tidigare rättighet som avser "handelsbenämningar, affärsbeteckningar
eller företagsnamn” i sin Ansökan för att bevisa att det föreligger en
sådan tidigare rättighet i enlighet med 16.4 respektive 16.5.

2.

Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av sitt familjenamn, i den mån detta namn är skyddat i den
medlemsstat där den Sökande är bosatt måste han eller hon välja
”annan” typ av tidigare rättighet i sin Ansökan och bevisa att det
föreligger en sådan tidigare rättighet i enlighet med 12.1 eller 12.2 i
detta dokument.
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Paragraf 18. Distinkta titlar på skyddade litterära och konstnärliga verk
1.

DISTINKTA TITLAR – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn på grundval
av en titel på ett skyddat litterärt och konstnärligt verk som är skyddat
enligt lagen i en av de medlemsstater som anges i bilaga 1 som en
medlemsstat med skydd för distinkta titlar på litterära och konstnärliga
verk är det tillräckligt att bevisa att det föreligger en sådan tidigare
rättighet i enlighet med 18.2 i detta dokument.

2.

DOKUMENTBEVIS

FÖR DISTINKTA TITLAR PÅ SKYDDADE LITTERÄRA OCH
KONSTNÄRLIGA VERK

Om inte annat föreskrivs i bilaga 1 till detta dokument är det tillräckligt
att lämna in följande Dokumentbevis för distinkt titel på ett litterärt och
konstnärligt verk som avses i 18.1:
(i)

en kopia av omslaget eller en bild från det litterära och
konstnärliga arbetet som innehåller den aktuella äganderätten
(tillsammans med en kortfattad beskrivning av a) verket eller b)
innehållet i verket, ett foto av verket osv.) samt
(ii)
en skriftlig edsvuren utsaga som har undertecknats av en
behörig myndighet, jurist eller professionell företrädare med
angivande att den Sökande innehar de hävdade rättigheterna
med avseende på nämnda äganderätt på dagen för Ansökan,
att det aktuella arbetet lagligen har offentliggjorts och att
äganderätten är särskild,
varvid det i detta Dokumentbevis tydligt måste anges att den Sökande
är innehavare av den särskilda äganderätten till det litterära och
konstnärliga verket.
Paragraf 19. Det fullständiga namn för vilket den tidigare rättigheten
existerar
1.

Såsom anges i artikel 10.2 i de allmänna riktlinjerna består en
registrering av ett Domännamn på grundval av en tidigare rättighet av
registreringen av det fullständiga namn för vilket den tidigare
rättigheten existerar, vilket framgår av Dokumentbeviset. Det är inte
möjligt för en Sökande att uppnå registrering av ett Domännamn som
omfattar en del av det fullständiga namn för vilket den tidigare
rättigheten existerar.

2.

Dokumentbevisen måste innehålla en tydlig framställning av det namn
för vilket en tidigare rättighet görs gällande. En tidigare rättighet som

p. 22/31

.eu Sunrise-regler
v. 1

görs gällande avseende ett namn som ingår i figurativa eller
sammansatta symboler (symboler inklusive ord, figurer, bilder,
logotyper osv.) kommer endast att accepteras under följande villkor:
(i)

om symbolen bara innehåller ett namn eller

(ii)

om orddelen är dominerande och tydligt kan skiljas från
figurdelen,

under förutsättning att
(a)

alla alfanumeriska tecken (inklusive eventuella bindestreck) som
ingår i symbolen finns i det Domännamn som avses i Ansökan, i
samma ordning som den i vilken de står på symbolen och

(b)

det allmänna intrycket av ordet är tydligt, utan någon rimlig
möjlighet att läsa fel avseende de tecken som finns symbolen
eller den ordning i vilken dessa tecken står.

3.

För varumärken utgör hänvisningarna “TM”, “SM”, “®” och liknande inte
en del av det fullständiga namn för vilken den aktuella tidigare
rättigheten existerar.

4.

För handelsbenämningar, företagsnamn och affärsbeteckningar kan
företagstypen (exempelvis, men inte begränsat till, ”SA”, ”GmbH”, ”Ltd.”
eller ”LLP”) avlägsnas från det fullständiga namn för vilket den tidigare
rättigheten existerar.

5.

Om en Sökande hävdar en tidigare rättighet till ett namn som innehåller
en Toppdomän på Internet (exempelvis, men inte begränsat till, .com,
.net eller .eu) innefattar det fullständiga namn för vilket en tidigare
rättighet existerar detta Domänsuffix.

6.

För namn som inte står i latinsk standardskrift måste Ansökan
innehålla en translitteration till latinsk standardskrift av det namn för
vilket den tidigare rättigheten görs gällande. Translitterationen måste
ske i enlighet med allmänt vedertagna translitterationsstandarder.
Ingen translitteration av ett skriftspråk som inte generellt används i ett
officiellt språk i Europeiska unionen kommer att accepteras.

Paragraf 20. Licenser,
Sökande

överföringar

och

ändringar

avseende

den

1. Om en Sökande har erhållit en licens till ett registrerat varumärke som
avses i 13.1 ovan med avseende på vilket denne hävdar en tidigare
rättighet måste den Sökande till Dokumentbevisen bifoga en
Bekräftelse och ett deklarationsformulär, till vilket en mall finns i bilaga
2 till detta dokument, vilket skall fyllas i på rätt sätt och undertecknas
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av både licensgivaren av det aktuella varumärket och den Sökande
(som licensinnehavare). Om den Sökande är underlicensinnehavare
måste denne bifoga en andra Bekräftelse och förklaring som har fyllts i
på rätt sätt och undertecknats av den slutgiltiga ägaren av det aktuella
registrerade varumärket samt dess licensinnehavare.
2. Om en Sökande är förvärvare av en tidigare rättighet och det inte
tydligt anges i Dokumentbevis som lämnas att den tidigare rättighet
som görs gällande har överförts till den Sökande skall denne lämna en
Bekräftelse och ett deklarationsformulär, till vilket en mall finns i bilaga
3 till detta dokument, vilket skall fyllas i på rätt sätt och undertecknas
av både den som överför den aktuella tidigare rättigheten och den
Sökande (som mottagare).
3. Om det i de Dokumentbevis som lämnas av någon annan orsak än
dem som avses i 1 och .2 ovan inte tydligt anges namnet på den
Sökande som innehavare av den tidigare rättighet som görs gällande
(exempelvis på grund av att den Sökande har varit föremål för en
namnändring, ett samgående, den tidigare rättigheten har varit föremål
för en överföring enligt lagen osv.) måste den Sökande lämna in
officiella handlingar som bevisar att denne är samma person som eller
den juridiska efterträdaren till den person som anges i
Dokumentbevisen som innehavare av den tidigare rättigheten.

KAPITEL VI
GRANSKNING AV ANSPRÅK PÅ TIDIGARE
RÄTTIGHETER, DOKUMENTBEVIS OCH BESLUT AV
REGISTRERINGSENHETEN
Paragraf 21. Granskning av Valideringsagenten
1.

Efter Registreringsenhetens instruktioner skall den valideringsagent
som utsetts av Registreringsenheten verifiera följande:
(i)
om de officiella kraven i paragraf 8 är uppfyllda och
(ii)
om kraven på att det skall finnas en tidigare rättighet till det
namn som den Sökande gör anspråk på i Ansökan är uppfyllda.
Valideringsagenten och Registreringsenheten skall inte vara skyldiga
att meddela den Sökande om ovanstående krav inte är uppfyllda.

2.

Valideringsagenten granskar huruvida den Sökande har en tidigare
rättighet till namnet uteslutande på grund av en prima facie-granskning
av den första uppsättning Dokumentbevis som tas emot och scannas
av Behandlingsagenten (och där tillämpligt även de Dokumentbevis
som tas emot elektroniskt) och i enlighet med bestämmelserna i dessa
Sunrise-regler.

3.

Valideringsagenten är inte skyldig, men har rätt att efter eget
gottfinnande göra egna utredningar av omständigheterna kring
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Ansökan, den tidigare rättighet
Dokumentbevis som läggs fram.

som

görs

gällande

och

de

Paragraf 22. Registreringsenhetens beslut
1.

Valideringsagenten informerar Registreringsenheten om sina rön i
enlighet med artikel 14 i de allmänna riktlinjerna och såsom avtalas
dem emellan.

2.

Registreringsenheten registrerar Domännamn enligt principen först till
kvarn där den anser att den Sökande har bevisat en tidigare rättighet i
enlighet med paragraf 2 i detta dokument.
Under en tidsperiod om fyrtio (40) kalenderdagar efter
Registreringsenhetens beslut att registrera det aktuella Domännamnet
(vilket i .eu-tvistlösningsreglerna kallas ”Sunrise-besvärstiden”) får
vilken intressent som helst inleda ett ADR-förfarande mot
Registreringsenhetens beslut på grund av att detta beslut inte uppfyller
förordningarna.
Registreringsenheten aktiverar inte Domännamnet förrän dagen efter
utgången av fyrtiodagarsperioden under förutsättning att inget ADRförfarande har inletts mot Registreringsenhetens beslut inom
fyrtiodagarsperioden.

3.

Utan att det påverkar bestämmelserna om överföring av Domännamn
eller byte av Ombud i enlighet med reglerna kan:
a)

b)

en överföring av ett Domännamn till en tredje part, med
undantag för överföringar som avses i artikel 19 i de allmänna
riktlinjerna och
ett byte av Ombud

endast ske efter aktivering av det aktuella Domännamnet.
4.

Registreringsenhetens beslut om att registrera ett Domännamn i en
Sökandes namn har inget värde som prejudikat i ett förfarande för
lösande av tvister i eller utanför domstol, inklusive ett ADR-förfarande,
på grundval av spekulativ eller oriktig registrering.

Paragraf 23. Slut på valideringsprocessen, pågående ADR-förfaranden
1.

Om inget slutgiltigt beslut om ett Domännamn för vilket en Ansökan har
gjorts har trätt i kraft senast den 1 maj 2007 (eller en sådan annan dag
som Registreringsenheten kan kommunicera på sin webbplats) kan
Registreringsenheten kräva att Valideringsagenten och de Statliga
valideringsmyndigheterna kontrollerar alla pågående ansökningar om
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Domännamn för vilka inget slutgiltigt beslut har trätt i kraft. I ett sådant
fall skall Registreringsenheten via e-post begära att de relevanta
Sökande godkänner kontrollen av det relevanta Valideringsagenten
eller den Statliga valideringsmyndigheten av den eller de tidigare
rättighet(er) som görs gällande.
2.

Om den Sökande inte godkänner kontrollen av den eller de tidigare
rättigheten/-erna inom en månad efter den begäran via e-post som
avses i 23.1 har Registreringsenheten rätt att avvisa Ansökan.

KAPITEL VII

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Paragraf 24. Ändringar, riktlinjer, tillämplighet
1.

Registreringsenheten kan utfärda tolkningsriktlinjer på sin webbplats
avseende
bestämmelserna
i
dessa
Sunrise-regler.
Registreringsenheten kan ändra bilagorna till dessa Sunrise-regler från
tid till annan, och dessa ändringar träder i kraft vid den tidpunkt då de
tillkännages på Registreringsenhetens webbplats.

2.

Om någon del av dessa Sunrise-regler förklaras ogiltig eller omöjlig att
tillämpa av någon som helst orsak skall återstoden av dessa Sunriseregler vara giltiga och tillämpliga som om den ogiltiga eller icke tillämpliga
delen inte hade ingått i dem.
Varje ogiltig eller icke tillämplig regel skall ersättas med en lämplig
bestämmelse som så långt som är juridiskt möjligt kommer närmast
andemeningen i och syftet med dessa Sunrise-regler, med hänsyn tagen
till alla andra regler.

Paragraf 25. Ansvarsbegränsning
1.

I den utsträckning som det är tillåtet enligt tvingande lag skall
Registreringsenheten bara vara ansvarigt när Registreringsenhetens
grova
försumlighet
eller
uppsåtliga
fel
har
bevisats.
Registreringsenheten skall under inga omständigheter hållas ansvarigt
för något indirekt skadestånd eller skadestånd på grund av följdskada
eller utebliven vinst, varken för inom- eller utomobligatoriskt
skadestånd (inklusive försumlighet) eller skadestånd som uppstår på
annat sätt, vilket är en följd av eller knutet till registrering eller
användning av ett Domännamn eller till användningen av dess
programvara eller webbplats, även om det har fått information om
risken för sådan förlust eller sådant skadestånd, inklusive men inte
begränsat till beslut som har fattats av Registreringsenheten om att
registrera eller inte registrera ett Domännamn på grundval av
Valideringsagentens/-ernas
och
den
eller
de
Statliga
valideringsmyndigheten/-erna, samt konsekvenserna av dessa beslut.
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I den mån som det är tillåtet enligt tvingande lag skall
Registreringsenhetens ansvar för skadestånd i alla händelser vara
begränsat till 1 000 (ettusen) euro. Den Sökande medger att inget
större eller annat skadestånd kan krävas från Registreringsenheten
(inklusive men inte begränsat till avgifter som skall betalas eller har
betalats av den Sökande eller den klagande i samband med
förfaranden i eller utanför domstol, som har inletts mot ett beslut av
Registreringsenheten om att registrera eller inte registrera ett
Domännamn).
2.

Den Sökande skall hålla Registreringsenheten skadeslöst avseende
anspråk som har lämnats in eller tvister som har inletts av tredje part,
och ersätta Registreringsenheten för alla kostnader eller utgifter och
uppstår eller skadestånd för vilket det kan hållas ansvarigt till följd av
att tredje parter vidtar åtgärder mot det på grund av att Ansökan om
eller registreringen eller användningen av Domännamnet av den
Sökande innebär ett åsidosättande av en tredje parts rättigheter.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med ordet
”Registreringsenheten”
också
dess
medlemmar
och
underentreprenörer, inklusive Behandlingsagenten, Valideringsagenten
och de Statliga valideringsmyndigheterna, samt var och en av deras
respektive direktörer, ombud och anställda.

KAPITEL VIII

ADR-FÖRFARANDEN

Paragraf 26. Inledande av ADR-förfaranden
1.

Under Sunrise-besvärstiden, som är en tidsperiod om fyrtio (40)
kalenderdagar efter Registreringsenhetens beslut att registrera eller
inte registrera det aktuella Domännamnet, får den Sökande eller vilken
intressent som helst inleda ett ADR-förfarande (enligt definition i .eutvistlösningsreglerna) mot Registreringsenheten, med avseende på
detta beslut.

2.

Det enda syftet med ett ADR-förfarande mot Registreringsenheten är
att kontrollera om det relevanta beslutet av Registreringsenheten
strider mot förordningarna.
Om mer än ett ADR-förfarande inleds mot Registreringsenheten
avseende samma beslut om att registrera eller inte registrera ett
Domännamn kommer bara det ADR-förfarande som har den tidigaste
inledningsdagen, enligt definition i .eu-tvistlösningsreglerna, att
aktiveras, enligt definition i .eu-tvistlösningsreglerna.

3.

Tvistlösaren
kan
Dokumentbevisen.

kräva

att
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Paragraf 27. ADR-förfarande mot Registreringsenhetens beslut
1.

Om ADR-förfarandet rör ett beslut av Registreringsenheten om att
registrera ett Domännamn och panelen eller panelmedlemmen (enligt
definition i .eu-tvistlösningsreglerna) som utses av tvistlösaren
bedömer att det aktuella beslutet inte strider mot förordningarna
kommer Registreringsenheten omedelbart att aktivera Domännamnet
efter att beslutet har kommunicerats av tvistlösaren.
Om ADR-förfarandet rör ett beslut av Registreringsenheten om att
registrera ett Domännamn och panelen eller panelmedlemmen som
utses av tvistlösaren bedömer att detta beslut strider mot
förordningarna kommer Registreringsenheten efter att beslutet har
kommunicerats av tvistlösaren att besluta om att registrera eller inte
registrera Domännamnet i namnet på nästa Sökande i kön för det
aktuella Domännamnet, i enlighet med förfarandet i dessa Sunriseregler.
Om ADR-förfarandet rör ett beslut av Registreringsenheten om att
registrera ett Domännamn och panelen eller panelmedlemmen som
utses av tvistlösaren bedömer att detta beslut strider mot
förordningarna kommer Registreringsenheten efter att beslutet har
kommunicerats av tvistlösaren att registrera Domännamnet i den
Sökandes namn och omedelbart aktivera Domännamnet.
Om ADR-förfarandet rör ett beslut av Registreringsenheten om att inte
registrera ett Domännamn och panelen eller panelmedlemmen som
utses av tvistlösaren bedömer att detta beslut inte strider mot
förordningarna kommer panelen eller panelmedlemmen att avvisa
klagomålet.

2.

Ett beslut av Registreringsenheten om att registrera eller inte registrera
ett Domännamn kan bara bli föremål för ett enda aktiverat ADRförfarande mot Registreringsenheten. Det hindrar inte tredje parter från
att inleda ett ADR-förfarande på grund av spekulativ eller oriktig
registrering av ett Domännamn efter Sunrise-besvärstiden eller efter att
ADR-förfarandet mot Registreringsenheten har lett till aktivering av
Domännamnet, i enlighet med .eu-tvistlösningsreglerna.
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Bilaga 1
Förväntas publiceras senast den 6 oktober
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Bilaga 2
Förväntas publiceras senast den 6 oktober
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Bilaga 3
Förväntas publiceras senast den 6 oktober
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