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Domēna vārdu reģistrācijas noteikumi un nosacījumi
DEFINĪCIJAS
Šajos Domēna vārdu reģistrācijas noteikumos un nosacījumos (Noteikumi un
nosacījumi), .eu Reģistrācijas politikā, Reģistrācijas pamatnostādnēs, .eu Strīdu
izšķiršanas noteikumos, WHOIS politikā un to attiecīgajos pielikumos, šādiem
terminiem, kas rakstīti ar lielo burtu, ir šāda nozīme.
ADR procedūra

šim terminam ir tāda nozīme, kāda tam piešķirta Strīdu
izšķiršanas noteikumos;

Domēna vārds

”ir domēna vārds, kas reģistrēts Pirmā līmeņa domēnā
“.eu” , vai tā varianti no citiem alfabētiem.

Strīdu izšķiršanas
noteikumi

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

.eu Regula

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

Vispārējie atbilstības
kritēriji

.eu. Regulas
nosacījumi;

Homoglifs(i)

ir viena no divām vai vairākām rakstu zīmēm vai glifiem,
kas ir vai nu identiskas vai nevar tikt atšķirtas pēc pirmā
acu uzmetiena. Domēnu vārdi tiek uzskatīti par viens otra
homoglifu, ja viena domēna vārda visas rakstu zīmes ir
otra domēna vārda visu rakstu zīmju homoglifs, tieši tajās
pašās pozīcijās;

Homoglifu kopa
(Homoglyph Bundle)

ir domēnu vārdu grupa, kas visi ir viens otra homoglifi;

Operatīva homoglifu
kopa
(Operational
Homoglyph Bundle)

ir homoglifu kopa, kurā vismaz viens domēna vārds ir
reģistrēts, bloķēts, rezervēts, anulēts, atrodas karantīnā,
konfiscēts vai apturēts;

Onsite
kontaktpersona
(Onsite Contact):

ir fiziska vai juridiska persona, kura nav saistīta ar
reģistratūru, bet kura reģistrētāja vārdā pārvalda ar
domēna vārdu saistītus tehniskos jautājumus un/vai ar
domēna vārdu saistītus pakalpojumus (piemēram, tīmekļa
vietni, e-pastu);

Sabiedriskās kārtības
noteikumi

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

Reģistrētājs

”ir fiziskā vai juridiskā persona, kas ar reģistratūras
starpniecību ir reģistrējusi Domēna vārdu un kuras
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Personas dati ir ievadīti reģistrācijas datubāzē un publicēti
uz tīmekļa tehnoloģijām balstītajā rīkā WHOIS.
Reģistratūra

ir organizācija, ko mēs esam akreditējuši Reģistrācijas
pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Reģistratūras Līgumu.;

Reģistrācijas
pamatnostādnes

ir tehniskās pamatnostādnes, kas pieejamas Reģistra
tīmekļa vietnē;

Reģistrācijas politika

ir dokuments, kas pieejamas Reģistra tīmekļa vietnē;

Reģistrs

ir organizācija “EURid vzw ”(RPR Brussel – VAT BE
0864.240.405, juridiskā adrese Telecomlaan 9, 1831
Diegem, Beļģija), kuru Eiropas Komisija ir iecēlusi par
Pirmā līmeņa domēna “.eu ”un tā variantu citos alfabētos
reģistra pārvaldnieku;

Regulas

ir eu. Regula un Sabiedriskās kārtības noteikumi;
”ir visi noteikumi un priekšraksti, kas tiek piemēroti Pirmā
līmeņa domēnam “.eu ”un tā variantiem citos alfabētos
Otrajā un Pirmajā līmenī, tostarp, bet ne tikai, Regula
Nr. 733/2002, Regula Nr. 874/2004, Regula Nr. 1654/2005,
to turpmākie grozījumi, Reģistrācijas politika, “.eu ”
Noteikumi un nosacījumi, WHOIS politika, Alternatīvās
strīdu izšķiršanas (ADR) procedūras noteikumi un
Alternatīvās strīdu izšķiršanas (ADR) procedūras papildu
noteikumi, kas cita starpā publicēti EURid interneta
tīmekļa vietnē (www.eurid.eu), Čehijas šķīrējtiesas tīmekļa
vietnē (www.adr.eu) un Pasaules Intelektuālā īpašuma
organizācijas Šķīrējtiesas un starpniecības centra tīmekļa
vietnē (www.wipo.int).

Noteikumi

Termiņš

ir Domēna vārda (atjaunojams) reģistrācijas periods, ko
aprēķina gados, sākot no reģistrācijas datuma, un kas var
ilgt no viena (1) gada līdz desmit (10) gadiem.
Domēna vārdi, kas reģistrēti 29. februārī, vienmēr tiek
atjaunoti 28. februārī.

Reģistra Tīmekļa
vietne

ir tīmekļa vietne, kas pieejama http://www.eurid.eu;

WHOIS politika

ir WHOIS politika, kas pieejama Reģistra tīmekļa vietnē.

Noteikumi un nosacījumi, Reģistrācijas politika, Strīdu izšķiršanas noteikumi, un
Regulas nosaka Reģistra, Reģistratūras un Reģistrētāja pienākumus attiecībā uz
jebkuru Domēna vārda reģistrācijas pieteikumu vai lūgumu, pašu reģistrāciju un tās
atjaunošanu, tostarp visiem jautājumiem, kas saistīti ar šādu Domēna vārdu.
1. SADAĻA.

ATBILSTĪBAS PRASĪBAS

Domēna vārdu ir tiesīgas reģistrēt tikai fiziskas personas, uzņēmumi vai
organizācijas, kas atbilst Vispārējiem atbilstības kritērijiem.
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2. SADAĻA.

„RINDAS KĀRTĪBAS“ PRINCIPS; PIEEJAMĪBA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS;
BLOĶĒTI UN REZERVĒTI VĀRDI
1.

Ja vien Noteikumos nav paredzēts citādi, Reģistrs reģistrē Domēna vārdus,
balstoties uz principu „rindas kārtība“ saskaņā ar šajā dokumentā
izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
Šajā sakarā datums un laiks, kad Reģistratūras sistēmas saņēmušas pilnīgu
un tehniski pareizu Domēna vārda reģistrāciju kā izklāstīts Reģistrācija
pamatnostādnēs, ir vienīgā atsauce.

2.

Kā Domēna vārdu var reģistrēt tikai šādus vārdus/nosaukumus:
(i)

pieejamus vārdus. Vārds ir pieejams, ja:
a. tas jau nav reģistrēts kā Domēna vārds;
b. tas nav rezervēts, bloķēts vai par to nav paziņots Reģistram kā
par „nereģistrējamu“ saskaņā ar Sabiedriskās kārtības
noteikumiem, ja vien tajos nav paredzēts citādi;
c. nav Operatīvas homoglifu kopas sastāvdaļa;

(ii)

vārdi, kas atbilst šādām tehniskām un leksikas prasībām:
a. satur vismaz 2 rakstu zīmes (neskaitot augstākā līmeņa domēnu
sufiksu visās iespējamās rakstībās”), pirms pārvēršanas uz ACE
formātu un ne vairāk kā 63 rakstu zīmes (neskaitot augstākā
līmeņa domēnu sufiksu visās iespējamās rakstībās”) pēc
pārvēršanas uz ACE formātu, un pēc pārvēršanas no lielajiem uz
mazajiem burtiem;
b. izmantojot zīmes, kas izvēlētas no pieļaujamo rakstu zīmju
saraksta, latīņu, grieķu un kirilicas rakstībā ( kā publicēts reģistra
mājas lapā UNICODA attēlojumā);
c. izmantotajām rakstu zīmēm jābūt tādā pašā rakstībā kādā ir
augstākā
līmeņa
domēna
sufikss
(rakstības/alfabēta
saskaņošana)
d. satur rakstu zīmes tikai no viena alfabēta UNIKODA attēlojumā,
ieskaitot ciparus no “0” līdz “9” un/vai defisi (“-“);
e. nesākas vai nebeidzas ar defisi (“-”);
f. trešā un ceturtā rakstu zīme vienlaicīgi nav defise (“-”), , ja vien
tie sākas ar zīmēm “xn”;
g. nesastāv tikai no valsts koda Alpha-2;
h. nesatur citas rakstu zīmes, kā vienīgi zīmes no burta “A” līdz “Z”
vai “a” līdz “z” standarta latīņu rakstībā, ciparus no “0” līdz “9”
vai defisi (“-“), ja tas sākas ar zīmēm “xn--“.

Visi iepriekš minētie nosacījumi ir jāizpilda i.
3. SADAĻA.

REĢISTRĒTĀJA PIENĀKUMI

Visā Termiņa laikā Reģistrētājam ir šādi pienākumi:
1.

kā minēts Reģistrācijas politikā, nodrošināt, lai, gan (i) Reģistratūras, ar
kuras starpniecību Reģistrētājs ir noslēdzis līgumu, gan (ii) Reģistra (ar
Reģistratūras starpniecību) rīcībā ir precīza, pilnīga un atjaunināta
kontaktinformācija. Turklāt Reģistrētājs apliecina un garantē, ka ikviena
Reģistram paziņotā e-pasta adrese ir funkcionējoša e-pasta adrese;

2.

izmantot Domēna vārdu tādā veidā, kas nepārkāpj nevienas trešās puses
tiesības, piemērojamos normatīvos aktus, tostarp attiecībā uz rasu, valodu,
dzimumu, reliģiju vai politisko uzskatu diskrimināciju;
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3.

neizmantot Domēna vārdu (i) ļaunprātīgi vai (ii) nelikumīgiem nolūkiem.

4. SADAĻA.

REĢISTRĒTĀJA APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

Reģistrētājs apliecina un garantē, ka:
1.

tas atbilst Vispārējiem atbilstības kritērijiem, un ar savas Reģistratūras
starpniecību informē Reģistru, ja pārstāj atbilst minētajiem nosacījumiem;

2.

visa informācija, kas Reģistram sniegta Domēna vārda reģistrācijas procesa
laikā, ir patiesa, pilnīga un precīza;

3.

Domēna vārds ir reģistrēts labticīgi, likumīgā nolūkā un nepārkāpj trešās
puses tiesības;
Domēna vārds nav pretrunā ar sabiedrisko kārtību un morāli (piemēram, tas
nav neķītrs vai aizvainojošs) un nav nelikumīgs;

4.
5.

tas visā Termiņa laikā ievēros šos Noteikumus un nosacījumus un visus
piemērojamos Noteikumus.

5. SADAĻA.

MAKSAS UN MAKSĀJUMI

1.

Ar piemērojamām maksām, ko Reģistrs iekasē no Reģistratūrām pat
Domēna vārdu reģistrāciju, atjaunošanu, termiņa pagarināšanu, nodošanu
vai atkal aktivizēšanu, var iepazīties Reģistra tīmekļa vietnē.

2.

Visas maksājamās maksas, par ko Reģistrētājs ir vienpusēji atbildīgs,
jāmaksā Reģistram ar Reģistratūras starpniecību. Reģistrs nav atbildīgs par
to, ja Reģistratūra neizpilda savas saistības šajā sakarā, tostarp arī
gadījumā, ja šādas neizpildes dēļ attiecīgais Domēna vārds netiek reģistrēts
vai tiek atcelts.

6. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDA REĢISTRĀCIJAS TERMIŅŠ, ATJAUNOŠANA UN

PAGARINĀŠANA

1.

Jebkura Domēna vārda reģistrācijas Termiņš sākas un beidzas termiņā , kas
iepriekš izklāstīts Termiņa definīcijā.
Ja vien šajā dokumentā nav paredzēts citādi, Termiņu automātiski atjauno
uz papildus viena gada periodu, saskaņā ar Termiņa definīciju.

2.

Reģistrētājam ir tiesības izbeigt Domēna vārda reģistrāciju saskaņā ar
līgumu, ko tas noslēdzis ar Reģistratūru. Šāda izbeigšana stājas spēkā, ja
Reģistrs pirms Termiņa beigām no Reģistratūras saņem atcelšanas
pieteikumu. Ja šāds pieteikums netiek saņemts, Reģistrs ir tiesīgs pieprasīt
piemērojamo atjaunošanas maksu par atjaunoto Termiņu saskaņā ar
Reģistrācijas politikas 9. sadaļā izklāstīto procedūru.

3.

Reģistra pienākums nav iepriekš informēt Reģistrētāju par to, ka Termiņš
drīz beidzas.

4.

Reģistrs ir tiesīgs nekavējoties apturēt vai anulēt Domēna vārdu, ja
Reģistrētājs neievēro Noteikumus.
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7. SADAĻA.

DOMĒNA VĀRDA NODOŠANA

1. Saskaņā ar nākošo, 8.sadaļu Reģistrētājs ir tiesīgs nodot Domēna vārdu jaunam
Reģistrētājam un/vai citai akreditētai Reģistratūrai, saskaņā ar Reģistrācijas
politikas 10.sadaļu, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
1) Ja Domēna vārds ir nodots jaunam Reģistrētājam un jaunais Reģistrētājs ir
apstiprinājis, ka atbilst Vispārējiem atbilstības kritērijiem, un
2) Reģistratūras kontā ir pietiekams kredīts, lai segtu atbilstošās izmaksas.
Izpildot augstāk minēto nodošanas procedūru, iesaistītās Reģistratūras un
Reģistrētāji atzīst un garantē Domēna vārda nodošanas procedūras
derīgumu.
2.

Bloķētu Domēna vārdu var nodot tikai:
a.
b.

ar lēmumu, ko pieņēmusi ADR procedūrā iesaistītā komisija;
dalībvalsts tiesa

3. Termiņa laikā Domēna vārdu var jebkurā brīdī nodot Reģistrētāja likumīgajiem
mantiniekiem (pēc Reģistrētāja nāves) vai Reģistrētāja aktīvu pircējam (ja pret
Reģistrētāju tiek uzsākta Sabiedriskās kārtības noteikumos minētā procedūra)
pēc tam, kad iesniegta attiecīgā dokumentācija un ar nosacījumu, ka likumīgie
mantinieki vai pircējs atbilst atbilstības prasībām, kā izklāstīts šā dokumenta
1. sadaļā. Šādai nodošanai ir jābūt saskaņā ar Reģistrācijas politikas 10.sadaļu.
4. Ja Reģistratūra nesniedz Reģistrētājam unikālo autorizācijas kodu saskaņā ar
Reģistrācijas politikas 10.sadaļu, Reģistrētājs var pieprasīt autorizācijas kodu
tieši no Reģistra, ja Reģistrētājs var pierādīt, ka ir veicis visus iespējamos
pasākumus, lai saņemtu atļauju kodu no Reģistratūras un ka Reģistratūra to nav
sniegusi. Šādā gadījumā, pēc Reģistrētāja pieprasījuma saņemšanas un
Reģistrētāja iesniegtās informācijas pārbaudes, Reģistrs var nolemt piešķirt
autorizācijas kodu Reģistrētājam.
5. Reģistrs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Domēna vārda nodošanas
procedūras pārstrādi. (Pašreizējā un/vai jaunā) Reģistratūra un (pašreizējais
un/vai jaunais) Reģistrētājs ir kopīgi, pilnīgi un solidāri atbildīgi par to, lai katrs
Domēna vārda nodošanas procedūras pieprasījums ir pienācīgi dokumentēts un
iesniegts pilnvarotai personai.
6. Lai nerastos neskaidrības, nodošanas procedūras gadījumā, saskaņā ar
Reģistrācijas politikas 10.sadaļas 3.punktu, Domēna vārda Termiņš paliek
nemainīgs.
8. SADAĻA.
APTURĒTI, BLOĶĒTI UN ANULĒTI DOMĒNA VĀRDI, „REĢISTRATŪRAS
SLĒDZIS” (REGISTRY LOCK)
1.

Reģistrs aptur jebkuru Domēna vārdu
(i)

uz četrdesmit (40) dienām, ja un ar nosacījumu, ka Reģistrs saņēmis
atcelšanas pieteikumu no Reģistratūras, kā izklāstīts šā dokumenta
6. sadaļas 2. punktā. 40 dienu periods sākas (a) atcelšanas
pieteikumā minētajā dienā vai (b) dienā, kurā iesniegts atcelšanas
pieteikums, ja atcelšanas pieteikumā minētais datums ir agrāks par
iesniegšanas datumu vai ja datums netiek minēts.
(ii)
attiecībā uz kuru Reģistrs ir lūdzis Reģistrētāju nomainīt Reģistratūru
saskaņā ar Reģistrācijas politikas 10. sadaļas 1. punktu.
Iepriekš minētajos gadījumos Domēna vārdu nevar izmantot.
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Reģistram uz tīmekļa tehnoloģijām balstītajā rīkā WHOIS jāuzrāda, ka šādi
Domēna vārdi ir apturēti.
2.

Šīs sadaļas 1. punkta (i) apakšpunktā minētā apturēšanas perioda laikā
(i)

Reģistrētājs var lūgt no jauna aktivizēt vai nodot apturēto Domēna
vārdu saskaņā ar Reģistrācijas politikas 11.sadaļu. Reģistrs no jauna
atjauno 1. punkta (i) apakšpunktā minēto apturēto Domēna vārdu,
tikai saņemot Reģistrētāja ieceltās Reģistratūras pieteikumu no
jauna atjaunot Domēna vārdu un ja Reģistratūras kontā ir pietiekams
kredīts, lai segtu atbilstošās izmaksas.

(ii)

Reģistrētāja likumīgie mantinieki (Reģistrētāja nāves gadījumā) vai
attiecīgais administrators (ja pret Reģistrētāju tiek uzsākta
Sabiedriskās kārtības noteikumu 19. panta 2. punktā minēta
procedūra) var prasīt reģistrēt apturēto Domēna vārdu Reģistrētāja
mantinieku vai Reģistrētāja aktīvu pircēja vārdā saskaņā ar
Reģistrācijas politikā paredzēto procedūru.

Ja 1. punkta (i) apakšpunktā minētā apturēšanas perioda laikā Reģistrētāja
mantinieki (Reģistrētāja nāves gadījumā) vai attiecīgais administrators (ja
pret Reģistrētāju tiek uzsākta Sabiedriskās kārtības noteikumu 19. panta
2. punktā minēta procedūra) Domēna vārdu neaktivizē no jauna vai
nereģistrē, Reģistrs automātiski Domēna vārdu dara pieejamu vispārējai
reģistrācijai uzreiz pēc 40 dienu apturēšanas perioda.
3.

Reģistrs bloķē jebkuru Domēna vārdu:
a.

ko dalībvalsts tiesa uzskata par godu aizskarošu, rakstisku vai
pretrunā ar sabiedrisko kārtību, saņemot paziņojumu par tiesas
lēmumu, saskaņā ar Sabiedriskās kārtības noteikumu 18. pantu.
Saņemot paziņojumu par galīgo tiesas lēmumu, Domēna vārds tiek
anulēts un bloķēts turpmākai reģistrācijai tik ilgi, cik ilgi spēkā ir
attiecīgais tiesas lēmums;

b.

ja Reģistrs tiek informēts, ka notiek ADR procedūra vai tiesvedība,
līdz brīdim, kad šādas procedūras tiek izbeigtas un par attiecīgo
lēmumu ir paziņots Reģistram; šādā gadījumā (a) Domēna vārdu
nevar nodot jaunam Reģistrētājam un/vai citai Reģistratūrai, un
(b) Reģistrētājs nevar mainīt savu kontaktinformāciju attiecībā uz
bloķēto Domēna vārdu.

c.

ja Reģistrs ir informējis Reģistrētāju un/vai Reģistratūru atbilstoši
Reģistrācijas politikas 12. sadaļas 2. punktam.

4.

Reģistrs anulē ikvienu Domēna vārdu saskaņā ar ADR procedūras komisijas
lēmumu vai tiesas lēmumu.

5.

Reģistrs var anulēt Domēna vārda reģistrāciju pēc savas ierosmes,
nenododot strīdu ārpustiesas strīdu izšķiršanai, tikai šādos gadījumos:
(i)
(ii)
(iii)

Reģistram pienākas nesamaksāti parādi; vai
Reģistrētājs neatbilst Vispārējiem atbilstības kritērijiem, vai
Reģistrētājs pārkāpj noteikumus

ievērojot procedūru, kas izklāstīta Reģistrācijas politikas 12. sadaļā.
6.

Reģistratūra jebkurā laikā var pieprasīt Reģistru aktivizēt Domēna vārdu
„Reģistratūras slēdža” (Registry Lock) pakalpojumu. „Reģistratūras slēdža”
pakalpojums ir Reģistratūras sniegts pakalpojums, lai aizsargātu domēna
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vārdus no nejaušām izmaiņām, nodošanas citai reģistratūrai vai dzēšanas
tos bloķējot. Kad „Reģistratūras slēdža” pakalpojums konkrētam Domēna
vārdam ir aktivizēts, šo Domēna vārdu nevar dzēst, atjaunināt Reģistrētāja
kontaktinformāciju, nodot jaunam Reģistrētājam vai citai Reģistratūrai.
9. SADAĻA.

PIEŠĶIRTĀS TIESĪBAS

1.

Reģistrējot Domēna vārdu, Reģistrētājs iegūst ierobežotas, nododamas,
atjaunojamas un izņēmuma tiesības izmantot Domēna vārdu Termiņa laikā,
ja vien Noteikumos nav paredzēts citādi. Reģistrētājs nevar prasīt īstenot
nekādas citas tiesības kā vien tās, kas ietvertas šajā dokumentā.

2.

Reģistrētājs nav tiesīgs īstenot nekādas atkāpšanas tiesības pēc tam, kad
Reģistrs ir reģistrējis Domēna vārdu.

10. SADAĻA.
1.

Visa oficiālā saziņa starp Reģistru un Reģistrētāju tiek veikta pa e-pastu:
(i)
(ii)

2.

SAZIŅA STARP REĢISTRU UN REĢISTRĒTĀJU

ja ar Reģistru: info@eurid.eu;
ja ar Reģistrētāju: e-pasta kontaktadrese, kas ar Reģistratūras
starpniecību paziņota Reģistram un ir publicēta uz tīmekļa
tehnoloģijām balstītajā rīkā WHOIS.

Visa saziņa starp Reģistru un Reģistrētāju notiek vienā no Eiropas
Savienības oficiālajām valodām.

11. SADAĻA.

KONFIDENCIALITĀTE UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Reģistrējot Domēna vārdu un piekrītot Noteikumiem un nosacījumiem, Reģistrētājs
un, ja piemērojams, onsite kontaktpersona pilnvaro Reģistru apstrādāt personas
datus un citus datus, kas vajadzīgi, lai pārvaldītu Domēna vārdu sistēmu, saskaņā
ar Privātuma Politiku un WHOIS Politiku, kas atrodamas Reģistra tīmekļa vietnē.
Lai nodrošinātu reģistrācijas datu pareizību, attiecīgi Noteikumu prasībām un citiem
administratīvajiem mērķiem, Reģistratūra var iesaistīt datu procesorus un sub-datu
procesorus, lai apstrādātu Reģistrētāja personas datus, kas ietverti Reģistratūras
reģistrācijas datu bāzē, vienmēr attiecīgi Reģistratūras norādījumiem un tās vārdā.
12. SADAĻA.
1.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Reģistrs nav atbildīgs ne par kādu līguma vai pārkāpuma (tostarp nevērības)
rezultātā radušos, vai citādi radušos tiešu vai netiešu zaudējumu, izrietošu
zaudējumu vai peļņas zaudējumu, kurš izriet no vai ir saistīts ar Domēna
vārda reģistrāciju vai lietošanu vai Reģistra programmatūras vai Tīmekļa
vietnes lietošanu pat tādā gadījumā, ja ir sniegts brīdinājums par šādu
zaudējumu vai kaitējuma iespējamību, tostarp, bet ne tikai:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

saistībā ar Domēna vārda reģistrāciju vai atjaunošanu (vai
nereģistrēšanu vai neatjaunošanu) Reģistrētāja vai trešās puses labā
ar to identitāti saistītas kļūdas dēļ;
saistībā ar Reģistra pilnvaru izbeigšanos reģistrēt domēna vārdus pie
pirmā līmeņa domēna;
saistībā ar tiesībām, ko trešās puses var pieprasīt uz Domēna vārdu;
saistībā ar tehniskām problēmām vai kļūdām;
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(v)

saistībā ar Reģistratūras darbībām vai neizdarību attiecībā uz
Domēna vārda reģistrācijuvai atjaunošanu, kuras dēļ šāds Domēna
vārds var netikt reģistrēts vai var tikt atcelts;

izņemot gadījumus, ja tiek pierādīts Reģistra tīšs pārkāpums.
Jebkurā gadījumā Reģistra atbildība par zaudējumiem nepārsniedz
reģistrācijas maksas summu, kas piemērojama laikā, kad rodas strīds ar
Reģistru. Reģistrētājs piekrīt nepieprasīt lielāku vai citādu zaudējumu
atlīdzību.
2.

Reģistrētājs ir atbildīgs par visiem izdevumiem, izmaksām vai zaudējumiem,
kas Reģistram radušies, jo Reģistrētājs pārkāpis šos Noteikumus un
nosacījumus. Turklāt Reģistrētājs novērš Reģistram radīto kaitējumu, ko var
radīt trešo pušu iesniegtas prasības vai uzsāktie strīdi, un kompensē visus
Reģistram radušos izdevumus un izmaksas vai zaudējumus, ko tas var ciest,
jo trešās puses uzsākušas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka Reģistrētāja
Domēna vārda reģistrācija vai lietošana pārkāpj minēto trešo pušu tiesības.

3.

Gadījumā, ja kāda tiesībsargājošā iestāde lūdz EURid atļauju uzsākt jebkādu
darbību pret kādu no . Domēna vārdiem (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar
Domēna vārda novirzīšanu vai padarīšanu par nederīgu), EURid pakļaujas
šim lūgumam. EURid nevar būt atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem un/vai
zaudējumiem, kas rodas Reģistrētājam vai kādai trešajai pusei šīs darbības
rezultātā.

4.

Šīs sadaļas nolūkā termins „Reģistrs“ attiecas arī uz tā locekļiem un
apakšuzņēmējiem, kā arī uz to attiecīgajiem direktoriem un darbiniekiem.

13. SADAĻA.

GROZĪJUMI

1.

Noteikumus un nosacījumus un Reģistrācijas politiku var grozīt, kā aprakstīts
šajā sadaļā.

2.

Ja Reģistrs nolemj mainīt šos Noteikumus un nosacījumus un/vai
Reģistrācijas politiku, tas šos jaunos noteikumus dara pieejamus sabiedrībai,
ievietojot tos Reģistra tīmekļa vietnē vismaz trīsdesmit (30) dienas pirms
jauno noteikumu piemērošanas (un, kad jaunie noteikumi stājas spēkā
paziņotajā datumā, tie kļūst par Noteikumiem un nosacījumiem un/vai
Reģistrācijas politiku). Katra Domēna vārda reģistrācija tiek izskatīta
saskaņā ar Noteikumiem, kas ir spēkā dienā, kad Domēna vārda reģistrācija
ir pilnīga. Ar Domēna vārda reģistrāciju saistītie iespējamie mantošanas
jautājumi, kas saskaņoti pirms šo Noteikumu un nosacījumu spēkā stāšanās,
tiks risināti atbilstoši Reģistra tīmekļa vietnē pieejamajai procedūrai.

3.

Atkāpjoties no šā dokumenta 13. sadaļas 2. punktā minētā noteikuma,
Reģistrs var izlaist iepriekš minēto obligāto trīsdesmit (30) dienu periodu.
Šādi grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie izziņoti Reģistra tīmekļa vietnē. Šo
īpašo procedūru Reģistrs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie
grozījumi šķiet pamatoti, ņemot vērā attiecīgos valsts vai starptautiskos
tehniskos apstākļus, un ja tie paredzēti, lai novērstu spekulatīvas vai
ļaunprātīgas Domēna vārdu reģistrācijas.

4.

Reģistram nekādos gadījumos nav pienākums personiski informēt
Reģistrētājus, ka šie Noteikumi un nosacījumi un/vai Reģistrācijas politika
tiks vai ir mainīta.
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14. SADAĻA.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN PIEKRITĪBA

Šos Noteikumus un nosacījumus un visas saistības starp Reģistru un Reģistrētāju
reglamentē Beļģijas tiesību akti. Ja rodas strīdi, domstarpības vai prasības starp
Reģistru un Reģistrētāju, Briseles (Beļģijā) tiesām ir izņēmuma piekritība, izņemot
gadījumus, kas minēti šā dokumenta 15. sadaļā.
15. SADAĻA.

ALTERNATĪVA STRĪDU IZŠĶIRŠANA („ADR“)

1.

Reģistrētājs piekrīt, ka ADR procedūras jāīsteno kādam no Reģistra tīmekļa
vietnē minētajiem nodrošinātājiem.

2.

Reģistrētājam jāpiedalās ADR procedūrās, ja trešā puse („Sūdzības
iesniedzējs“) saskaņā ar Strīdu izšķiršanas noteikumiem vēršas pie ADR
Nodrošinātāja un ierosina sūdzību pret Reģistrētāju, pamatojoties uz
spekulatīvu vai ļaunprātīgu reģistrāciju, kā minēts Sabiedriskās kārtības
noteikumu 21. pantā un 22. panta 1. punkta (a) apakšpunktā.
Bez tam Reģistrētājam vai trešajai pusei ir tiesības uzsākt ADR procedūru
saskaņā ar Noteikumos paredzētajām procedūrām, ja tie uzskata, ka
Reģistra pieņemtais lēmums ir pretrunā ar Regulām.

3.

Ja vien ADR procedūras puses nevienojas citādi vai citādi nav norādīts
nolīgumā starp Reģistrētāju un tā Reģistratūru, ADR procedūras valoda ir
minētā nolīguma valoda. Jebkura ADR procedūra, kas uzsākta pret Reģistru,
notiek angļu valodā.

4.

Visus strīdus, uz ko attiecas šī sadaļa, reglamentē Strīdu izšķiršanas
noteikumi, kas piemērojami, iesniedzot sūdzību, un izvēlētā ADR
Nodrošinātāja reglaments, kas publicēts Reģistra tīmekļa vietnē.

5.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas Sūdzības iesniedzējam pieejami,
vēršoties pie ADR Nodrošinātāja iecelta šķīrējtiesneša (vai šķīrējtiesnešu
komisijas), ir:
Domēna vārda anulēšana vai nodošana, ja ADR procedūra ir ierosināta,
pamatojoties uz Sabiedriskās kārtības noteikumu 22. panta 1. punkta
(a) apakšpunktu.
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