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MÄÄRITELMÄT
Kaikki tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitetut käsitteet on määritelty
asiakirjoissa Rekisteröintiehdot ja/tai riidanratkaisusäännöt, jotka löytyvät
osoitteesta http://www.eurid.eu.

TAVOITE JA SOVELTAMISALA
Rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa esitetään Rekisterin käyttämät
tekniset ja hallinnolliset menettelyt, jotka koskevat Verkkotunnusten
rekisteröintejä
tai
rekisteröintipyyntöjä,
mukaan
luettuna
näiden
Verkkotunnusten peruminen, siirto, jäädyttäminen, sulkeminen jne.
Näissä Rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa mainittuja ehtoja sovelletaan
vain Yleisten toimintasääntöjen 2 artiklan neljännessä kappaleessa
tarkoitettujen Verkkotunnusten rekisteröinteihin tai rekisteröintipyyntöihin, toisin
sanoen suoraan ".eu”-alueverkkotunnuksen tai sen merkistövaihtoehtojen alle
rekisteröityihin Verkkotunnuksiin.
Näitä Rekisteröintiä koskevia toimintalinjoja ei sovelleta nimiin, jotka on
rekisteröity alemmille tasoille, joihin Rekisteri ei voi vaikuttaa, koska nämä tasot
ovat yksinomaan Rekisteröijän hallinnoimia.

1 KOHTA.

REKISTERÖIJÄN TULEE MÄÄRITELLÄ, TÄYTTÄÄKÖ SE YLEISET

KELPOISUUSPERUSTEET

Ensimmäisessä vaiheessa Rekisteröijän on vahvistettava, että se täyttää
Yleiset kelpoisuusperusteet, joiden mukaan sen on oltava:
(i)

yritys, jonka rekisteröity toimipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen
liikepaikka on Euroopan unionissa, Norjassa, Islannissa tai
Liechtensteinissa, tai

(ii)

organisaatio, joka on sijoittautunut Euroopan unioniin, Norjaan, Islantiin
tai Liechtensteiniin sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen
lainsäädännön soveltamista, tai

(iii)

luonnollinen henkilö, jonka asuinpaikka
Norjassa, islannissa tai Liechtensteinissa.

on

Euroopan

unionissa,

Kelpoisuusperusteet täyttävät maat ja alueet on lueteltu tämän asiakirjan
liitteessä 1.
Jos Rekisteröijä ei täytä yhtään edellä mainituista
Verkkotunnuksen rekisteröiminen ei ole oikeutettua.
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Jos Rekisteröijä toimittaa Verkkotunnuksen rekisteröintipyynnön, eikä täytä, tai
ei enää täytä, edellä mainittuja vaatimuksia, Rekisterillä on oikeus hylätä pyyntö
tai sulkea kyseinen Verkkotunnus milloin tahansa Rekisteröintiehtojen kohtien
6.4 ja 8.4 mukaisesti.

2 KOHTA.

NIMEN

VALINTA
TEKNISET VAATIMUKSET

–

REKISTERÖITÄVISSÄ OLEVAT NIMET JA

Ennen Verkkotunnuksen rekisteröintipyynnön jättämistä Rekisteröijän on
tarkistettava, onko pyynnön kohteena oleva Verkkotunnus rekisteröitävissä
Rekisteröintiehtojen 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti ja täyttääkö se
kyseisessä kohdassa mainitut tekniset vaatimukset. Rekisteröijän on tämän
vuoksi tehtävä seuraavissa kohdissa mainitut toimet:
(i)

tarkistettava, täyttääkö pyynnön kohteena oleva Verkkotunnus
Rekisteröintiehtojen 2 kohdan 2 (ii) alakohdassa mainitut tekniset
vaatimukset

(ii)

tarkistettava
(Rekisterin
WWW-sivustossa
olevasta)
WHOIS -tietokannasta, onko Verkkotunnus rekisteröitävissä; käytöstä
poistettujen ja suljettujen nimien luettelossa (joka on julkaistu Rekisterin
WWW-sivustossa) olevat Verkkotunnukset eivät ole (toistaiseksi)
rekisteröitävissä;

3 KOHTA.

REKISTERINPITÄJÄN VALITSEMINEN

Verkkotunnusten rekisteröintejä (ja rekisteröintien uusimisia) voi tehdä vain
Rekisterissä Rekisteröijän puolesta toimivan Rekisterinpitäjän välityksellä.
Rekisteröijän on siis rekisteröintipyynnön jättämistä varten valittava Rekisterin
akkreditoima Rekisterinpitäjä Rekisterin WWW-sivustossa olevasta luettelosta.

4 KOHTA.

SÄÄNTÖIHIN TUTUSTUMINEN

Jättäessään Verkkotunnuksen rekisteröintipyynnön Rekisteröijä tekee
Rekisterin kanssa sopimuksen, jota koskevat ehdot on esitetty Säännöissä.
Rekisteröijä on siitä lähtien sitoutunut noudattamaan yksinomaan näitä
Sääntöjä, joita voidaan muuttaa milloin tahansa tässä asiakirjassa määrättyjen
menettelyjen mukaisesti.
Rekisterinpitäjän vastuulla on, että Rekisteröijä saa tarvittavat Säännöt ennen
kuin se jättää Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevan pyynnön.
Sopimusehdot ja kaikki muut voimassa olevat Säännöt ovat saatavilla
Rekisterin WWW-sivustossa.
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Muistutettakoon, että Rekisterillä on oikeus sulkea Verkkotunnus omasta
aloitteestaan, jos Rekisteröijä rikkoo Sääntöjä.

5 KOHTA.

TARKAT JA TÄYDELLISET YHTEYSTIEDOT

Verkkotunnusta koskeva rekisteröintipyyntö katsotaan täydelliseksi vain, jos
Rekisteröijä toimittaa Rekisterinpitäjän välityksellä vähintään seuraavat tiedot:
(i)

(ii)

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

Rekisteröijän täydellinen nimi; ellei yhtiön tai organisaation nimeä ole
mainittu, Verkkotunnusta pyytävänä yksilönä pidetään Rekisteröijää; jos
yhtiön tai organisaation nimi on mainittu, Rekisteröijäksi katsotaan yhtiö
tai organisaatio
osoite ja Euroopan unionissa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa
sijaitseva maa
a. jossa
Rekisteröijän
yrityksen
rekisteröity
toimipaikka,
keskushallinto tai pääasiallinen liikepaikka sijaitsee
b. johon Rekisteröijän organisaatio on sijoittunut tai
c. jossa Rekisteröijä asuu
Rekisteröijän (tai sen edustajan) sähköpostiosoite
puhelinnumero, josta Rekisteröijän (tai sen edustajan) voi tavoittaa
kyseessä oleva Verkkotunnus
riidanratkaisusääntöjen 3 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettu
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn kieli, joka on sama kuin
Rekisteröijän ja Rekisterinpitäjän välisessä rekisteröintisopimuksessa
käytettävä kieli Yleisten toimintasääntöjen 22 artiklan 4 kohdan
mukaisesti.

Rekisteröijän velvollisuus on täydentää edellä mainittuja tietoja ja pitää ne ajan
tasalla koko rekisteröinnin Määräajan (katso tämän asiakirjan 8 kohta, jossa
käsitellään yhteystietojen muuttamista).
Rekisterillä on oikeus hylätä Verkkotunnuksen rekisteröintipyyntö tai sulkea
Verkkotunnus, jos Rekisteröijän antamat sitä koskevat tiedot ovat epätäydellisiä
tai epätarkkoja.
Rekisterillä on oikeus pyytää lisätietoja Rekisteröijältä (sekä suoraan että
Rekisteröijän
Rekisterinpitäjän
välityksellä)
esimerkiksi
Vaiheittaisen
rekisteröintijakson aikana tehtävän Verkkotunnushakemuksen yhteydessä.
Rekisteröijän on varmistettava, että se on toimittanut toimivan
sähköpostiosoitteen (katso (iii) edellä) mahdollista Rekisterin ja/tai
Vaihtoehtoisen
riidanratkaisumenettelyn
suorittajan
kanssa
käytävää
yhteydenpitoa varten.
Jos Rekisterille toimitettu osoite ei ole toimiva
sähköpostiosoite,
Rekisterillä
on
oikeus
perua
Verkkotunnuksen
rekisteröintipyyntö tai jopa sulkea Verkkotunnus tämän asiakirjan 12 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
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Tietojen on oltava Rekisteröijän; ne eivät saa olla sellaisen henkilön tai tahon
Rekisterinpitäjän, valtuutetun tai edustajan tietoja, joka ei täytä Yleisiä
kelpoisuusperusteita.

6 KOHTA.

VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖIMINEN

Verkkotunnuksia voi hakea Rekisteriltä vain Rekisterin akkreditoiman
Rekisterinpitäjän välityksellä. Rekisterinpitäjä veloittaa todennäköisesti
kyseisestä palvelusta. Verkkotunnuksen rekisteröintipyynnön jättäminen
suoraan Rekisteriin ei ole mahdollista.
Kun Rekisteröijä on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot Rekisterinpitäjälle ja
täyttänyt kaikki muut asiaan kuuluvat velvoitteet, Rekisterinpitäjän
velvollisuutena on viedä kyseiset tiedot suoraan Rekisterin järjestelmiin
Rekisterin vahvistamien Rekisterinpitäjälle toimittamien teknisten menettelyjen
mukaisesti.
Jos pyydetty Verkkotunnus on yhä rekisteröitävissä ja kaikki vaaditut tiedot ovat
täydellisiä ja Rekisterinpitäjän tilin saldo on positiivinen, Verkkotunnus
rekisteröidään automaattisesti Määräajaksi (joka voidaan uudistaa)
Rekisteröintiehtojen mukaisesti kuten niissä on kuvattu.
Tärkeää: Verkkotunnukseen sisältyvää kirjoitusvirhettä ei voi oikaista; edellä
mainitun virheen voi oikaista vain rekisteröimällä oikea Verkkotunnus.

7 KOHTA.

WHOIS-TIETOKANTA

1. Johdanto
Yleisissä toimintasäännöissä edellytetään, että Rekisteri antaa käyttöön
WHOIS-hakutoiminnon, josta voi hakea tietoja minkä tahansa mahdollisen
merkistön Verkkotunnusta hallinnoivien tahojen hallinnollisista ja teknisistä
yhteyshenkilöistä kirjoittamalla hakutoimintoon .eu-verkkotunnuksen.
Kun Verkkotunnus on rekisteröity,
WHOIS-tietokannasta on saatavissa
WHOIS-toimintalinjoissa annettujen sääntöjen mukaiset liittyvät tiedot
Verkkotunnuksesta. Kerättyyn tietoon sisältyvät Rekisteröijän yhteystiedot,
Rekisterinpitäjän tiedot sekä yksityiskohtaiset tiedot nimipalvelimista, joille
Rekisteri antaa Verkkotunnusta koskevan toimivallan.
Kun Rekisterin WWW-sivustossa olevaan WHOIS-hakutoimintoon kirjoitetaan
Verkkotunnus, Verkkotunnuksesta ja Rekisteröijästä on mahdollista saada
seuraavassa määritettyjen sääntöjen mukaisia tietoja.
Kun Verkkotunnus rekisteröidään, Rekisteröijän edellytetään hyväksyvän
Rekisterin Rekisteröintiehdot, joissa Rekisterille annetaan valtuudet asettaa
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joitakin henkilötietoja sekä joitakin muita teknisiä tietoja saataville WWWsivustossaan. Tällä varmistetaan Verkkotunnusjärjestelmän avoimuus suurelle
yleisölle.
2. Tarkoitus
Kuten Yleisten toimintasääntöjen 16 artiklan ensimmäisessä kappaleessa on
mainittu, on WHOIS-tietokannan tarkoituksena antaa kohtuullisen tarkat ja
ajantasaiset tiedot Verkkotunnuksia hallinnoivien tahojen teknisistä ja
hallinnollisista yhteyspisteistä.
3. WHOIS-tietojen väärinkäytön estäminen
WHOIS-tietoihin pääsee käsiksi pelkällä tekstikomennolla tai käyttämällä webpohjaista toimintoa. Tekstikomentoon perustuva WHOIS-hakutoiminto sisältää
vain teknisiä tietoja, jotka eivät viittaa erityisesti Rekisteröijään.
Rekisteri pyrkii estämään henkilötietojen väärinkäyttöä web-pohjaisessa
WHOIS-hakutoiminnossa seuraavilla, muttei yksinomaan, keinoilla:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

käyttämällä captcha-koodia;
muuttamalla tekstiä kuviksi;
rajoittamalla esitettyjä kenttiä;
rajoittamalla hakumekanismeja; tai
valvomalla ja toimeenpanemalla pääsyrajoituksia tietokantaan.

Jokainen, joka tekee haun WHOIS-tietokantaan, joutuu ensin lukemaan ja
hyväksymään WHOIS-tietokantaa koskevan oikeudellisen lausunnon ja ehdot,
joissa käyttäjälle ilmoitetaan, että
a. WHOIS-palveluja tarjotaan vain tiedonsaantitarkoituksiin
b. tehdessään haun tietokantaan käyttäjä hyväksyy, että hän ei saa
käyttää saamiaan tietoja
1. kaupallisten mainosten, joita ei ole pyydetty, tai muiden
ostokehotusten sähköpostitse tai muutoin tapahtuvan
lähettämisen
edistämiseen,
mahdollistamiseen
tai
tukemiseen
2. millään mahdollisella tavalla tapahtuvan mainonnan
kohdistamiseen
3. haitan aiheuttamiseen Rekisteröijälle millään tavoin
lähettämällä viestejä.
Tietojen väärinkäytön estämiseksi “textual command” -käskyä käyttämällä voi
Rekisteri toimeenpanna rajoituksia hakupalveluihin.
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4. Internetin saavutettavuus
Web-pohjaisessa palvelussa noudatetaan helppokäyttöisyyttä koskevia
erityisehtoja, joilla varmistetaan, että heikkonäköiset henkilöt voivat käyttää
WHOIS-tietoja yhtä hyvin kuin muut.

8 KOHTA.

YHTEYSTIETOJEN MUUTTAMINEN

Jos Rekisteröijän yhteystiedot muuttuvat, Rekisteröijän on pyydettävä
Rekisterinpitäjää tai Rekisterinpitäjiä muuttamaan kyseiset tiedot Rekisteriin
yhden (1) kuukauden kuluessa kyseisestä muutoksesta. Tällaisen pyynnön
tekeminen suoraan Rekisteriin ei ole mahdollista.

9 KOHTA. VERKKOTUNNUKSEN
MÄÄRÄAJAN PIDENTÄMINEN

UUSIMINEN,

PERUMINEN

TAI

Rekisteröintiehdoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti Verkkotunnuksen
uusiminen tapahtuu periaatteessa automaattisesti peräkkäisiksi yhden (1)
vuoden jaksoiksi.
Rekisteröijällä on oikeus perua Verkkotunnuksen rekisteröinti lähettämällä siitä
pyynnön Rekisterinpitäjälleen; Rekisterinpitäjä on ainoa taho, joka voi tehdä
perumispyynnön Rekisterille. Rekisteröijä ei voi lähettää perumispyyntöä
suoraan Rekisterille.
Rekisterinpitäjien käyttämät menetelmät Verkkotunnusten uusimiseksi,
perumiseksi tai määräajan pidentämiseksi voivat vaihdella. Siksi EURid
suosittelee Rekisteröijää lukemaan tarkasti nimetyn Rekisterinpitäjän asettamat
ehdot. Joissakin tapauksissa Rekisterinpitäjä peruu tai uusii Verkkotunnuksen
tai pidentää sen määräaikaa, jos tietyt ehdot täyttyvät.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Jos Rekisteröijä ei aio uusia Verkkotunnusta Määräajan päätyttyä, on tärkeää
ilmoittaa Rekisterinpitäjälle tästä ajoissa ja aina Rekisteröijän ja
Rekisterinpitäjän
kanssa
tekemänsä
sopimuksen
mukaisesti.
Jos
Verkkotunnuksen rekisteröintiaika kuluu umpeen, Rekisteri laskuttaa
Rekisterinpitäjää automaattisesti uudesta vuoden Määräajasta. Tässä
tapauksessa Rekisterinpitäjä todennäköisesti veloittaa uusimismaksun
Rekisteröijältä.
Kullakin Rekisterinpitäjällä on omat laskutusehtonsa. Jotkut Rekisterinpitäjät
odottavat, että Rekisteröijä maksaa laskun ennen Verkkotunnuksen
rekisteröintiajan päättymistä sen varmistamiseksi, uusitaanko rekisteröinti vai ei.
Huomautettakoon, että Rekisteri ei puutu Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaiden
välisiin kiistoihin.
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10 KOHTA. VERKKOTUNNUSTEN SIIRTO
10.1 Verkkotunnuksen siirto toiselle akkreditoidulle Rekisterinpitäjälle
Rekisteröintiehtojen kohdan 8 mukaisesti, Rekisteröijällä on oikeus siirtää
Verkkotunnus toiselle Rekisterinpitäjälle alla olevan menetelmän mukaisesti.
Rekisteröijän pyytäessä Verkkotunnuksen siirtoa toiselle akkreditoidulle
Rekisterinpitäjälle, nykyinen Rekisterinpitäjä pyytää Rekisteriltä ainutkertaisen
koodin (authorisation code) siirtoa varten. Rekisterin myönnettyä koodin
Rekisterinpitäjälle, tulee Rekisterinpitäjän vuorostaan (i) toimittaa koodi
Rekisteröijälle, (ii) Rekisteröijän toimittaa se edelleen uudelle Rekisterinpitäjälle
ja (iii) uuden Rekisterinpitäjän Rekisterille asianmukaisen tapahtuman
välityksellä. Rekisteri suorittaa siirron vastaanotettuaan koodin yllä olevan
mukaisesti (iii).
Yllä olevaa menettelytapaa noudattamalla asianmukaiset Rekisterinpitäjät ja
Rekisteröijä tunnustavat ja takaavat Verkkotunnuksen siirron pätevyyden
uudelle Rekisterinpitäjälle.
Jos Rekisterin ja Rekisteröijän nimeämän Rekisterinpitäjän välinen sopimus
päättyy eikä kyseinen Rekisterinpitäjä ole siirtänyt verkkotunnussalkkuaan
toiselle Rekisterinpitäjälle, Rekisterin on ilmoitettava tästä Rekisteröijälle.
Rekisteröijän on valittava uusi Rekisterinpitäjä ennen Määräajan päättymistä.
Määräajan päättyessä Verkkotunnus jäädytetään.
10.2 Verkkotunnuksen siirto uudelle Rekisteröijälle
Rekisteröintiehtojen kohdan 8 mukaisesti, Rekisteröijällä on oikeus siirtää
Verkkotunnus toiselle Rekisteröijälle alla olevan menetelmän mukaisesti.
Rekisteröijän pyytäessä Verkkotunnuksen siirtoa uudelle Rekisteröijälle,
nykyinen
Rekisterinpitäjä
pyytää
Rekisteriltä
ainutkertaisen
koodin
(authorisation code) siirtoa varten. Rekisterin myönnettyä koodin
Rekisterinpitäjälle, tulee Rekisterinpitäjän myöhemmin (i) toimittaa koodi siirtoa
pyytäneelle Rekisteröijälle, (ii) siirtoa pyytäneen Rekisteröijän toimittaa se
edelleen uudelle Rekisteröijälle, (iii) uuden Rekisteröijän (nykyiselle tai uudelle
Rekisterinpitäjälle) ja (iv) (nykyisen tai uuden) Rekisterinpitäjän Rekisterille
asianmukaisen
tapahtuman
välityksellä.
Rekisteri
suorittaa
siirron
vastaanotettuaan koodin yllä olevan mukaisesti (iv).
Menettelytapaa noudattamalla asianmukaiset Rekisterinpitäjät ja Rekisteröijät
tunnustavat ja takaavat Verkkotunnuksen siirron pätevyyden uudelle
Rekisteröijälle.
Jos jossain vaiheessa Määräaikaa Rekisteröijän olemassaolo päättyy, tai
Rekisteröijä hakee velkajärjestelyä tai selvitystilaa, keskeyttää liiketoimintansa,
tekee konkurssin tai vastaavan, silloin lailliset perijät tai laillisesti nimitetty
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pesänselvittäjä saattaa pyytää Verkkotunnuksen siirtoa Rekisteröintiehtojen
kohdan 7 mukaisesti.

10.3 Tietojen päivittäminen
Jos Rekisteröijä toivoo Verkkotunnuksen siirtoa uudelle Rekisteröijälle sillä
ehdolla, ettei Rekisterinpitäjä muutu kyseisessä siirrossa, on Rekisterinpitäjällä
oikeus (yllä olevassa kohdassa 10.2 esitetyn menetelmän lisäksi) päivittää sen
Verkkotunnuksen Rekisteröijän tiedot uudeksi Rekisteröijäksi. Selvyyden
vuoksi mainittakoon, ettei koodia (authorisation code) tarvita kyseisessä
päivityksessä.
Menettelytapaa noudattamalla asianmukaiset Rekisterinpitäjät ja Rekisteröijät
tunnustavat ja takaavat Verkkotunnuksen siirron pätevyyden uudelle
Rekisteröijälle.

11 KOHTA. VERKKOTUNNUSTEN

JÄÄDYTTÄMINEN

JA

UUDELLEENAKTIVOINTI

1.

Jos Rekisteri saa Rekisteröijältä Rekisteröintiehtojen 6 kohdan ja tämän
asiakirjan 9 kohdan mukaisen perumispyynnön, se jäädyttää kyseisen
Verkkotunnuksen
välittömästi
neljäksikymmeneksi
(40)
kalenterivuorokaudeksi
siitä
päivästä,
joka
on
mainittu
perumispyynnössä (i), tai siitä päivästä, jolloin perumispyyntö on tehty
(ii). Jälkimmäistä noudatetaan siinä tapauksessa, että perumispyynnössä
mainittu päivä on ennen perumispyynnön tekopäivää tai jos
perumispyynnössä ei mainittu päiväystä.
Tämän neljänkymmenen päivän aikana
(i)

Rekisteröijä voi pyytää Rekisterinpitäjäänsä aktivoimaan
uudelleen jäädytetyn Verkkotunnuksen ja Rekisterinpitäjän on
ilmoitettava Rekisterille kyseisestä pyynnöstä. Verkkotunnuksen
uudelleenaktivointi
ei
periaatteessa
muuta
rekisteröintipäivämäärää tai rekisteröintipäivän vuosipäivää, mutta
lisää uuden vuoden Määräaikaan, Rekisteröintiehdoissa
määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

(ii)

Rekisteröijä voi pyytää Verkkotunnuksen siirtoa (tämä on hiljainen
Verkkotunnuksen uudelleenaktivointi).

Lisäksi aiemmin mainitun jäädytysjakson aikana Rekisteröijän
kuolinpesän pesänselvittäjät tai sen lailliset perijät (Rekisteröijän kuoltua)
taikka laillisesti nimitetty selvittäjä (Rekisteröijän jouduttua selvitystilaan)
voivat Verkkotunnuksen jäädyttämisestä huolimatta hakea nimen siirtoa
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Rekisterinpitäjän välityksellä toimittamalla tarvittavan asiakirja-aineiston
10 kohdan mukaisesti.
Ellei edellä tarkoitettua uudelleenaktivointia tai siirtoa tapahdu mainitun
neljänkymmenen päivän jakson kuluessa tai ellei Rekisteri saa
asiaankuuluvia maksuja, sen on annettava kyseinen Verkkotunnus
yleisesti
rekisteröitäväksi.
Verkkotunnuksen
alkuperäisestä
rekisteröinnistä (tai sen uusimisesta) perittyjä maksuja ei korvata.
2.

Jos Rekisteri jäädyttää Verkkotunnuksen Rekisterin ja Rekisterinpitäjän
välisen sopimuksen päätyttyä, sovelletaan tämän asiakirjan 11 kohdan 1
alakohdan mukaista menettelyä.

12 KOHTA. VERKKOTUNNUSTEN

SULKEMISESSA

KÄYTETTÄVÄ

MENETTELY

1.

Rekisteri voi sulkea Verkkotunnuksen harkintansa mukaan yksinomaan
seuraavin perustein:
(i)
(ii)
(iii)

Rekisterinpitäjän maksamattomat velat Rekisterille
Rekisteröijä ei täytä tai ei enää täytä .eu-asetuksen 4 artiklan 2
kohdan (b) alakohdan mukaisia Yleisiä kelpoisuusperusteita
Rekisteröijä rikkoo Sääntöjä.

2. Rekisterin on otettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen
Verkkotunnuksen sulkemista sähköpostitse yhteyttä Rekisteröijään ja/tai
Rekisterinpitäjään, jonka kautta Verkkotunnus on rekisteröity, ja tarjottava
Rekisteröijälle ja/tai Rekisterinpitäjälle tilaisuus poistaa mahdollisuuksien
mukaan edellä mainitut sulkemisen syyt.
Jos edellä mainittuja syitä ei oikaista yllä olevan aikataulun mukaisesti, On
Rekisterillä oikeus sulkea Verkkotunnus.
3.

Siitä hetkestä lähtien, kun Rekisteri on ilmoittanut asiasta Rekisteröijälle
ja/tai Rekisterinpitäjälle 12 kohdan mukaisesti, voi Rekisteri jäädyttää
asianomaisen Verkkotunnuksen (Verkkotunnukset). Verkkotunnuksia, jotka
on jäädytetty kohdan 12.3 mukaisesti, ei voi siirtää tai uudelleen aktivoida.
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LIITE 1
Kuka voi rekisteröidä verkkotunnuksen?
Huomautus: Asuinpaikka (EI kansallisuus) on peruste verkkotunnuksen rekisteröimiselle

Rekisteröintikelpoiset
maat/alueet

Maat /alueet, jotka eivät voi
rekisteröidä .eu-tunnusta

Itävalta
Belgia
Bulgaria
Kyproksen kreikkalainen eteläosa
(Kyproksen tasavallan valvonnassa oleva
osa)
Kroatia
Tšekin tasavalta
Tanska
Viro
Suomi
Ahvenanmaa
Ranska
Guadeloupe
Ranskan Guayana
Martinique
Mayotte
Réunion
Saint Martin
Saksa
Kreikka
Unkari
Islanti
Irlanti
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Liechtenstein
Puola
Portugali
Azorit
Madeira
Romania
Slovakia
Slovenia

Kyproksen turkkilainen pohjoisosa, jota ei ole
kansainvälisesti tunnustettu

Färsaaret
Grönlanti

Ranskan Polynesia
Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
Uusi-Kaledonia ja siihen kuuluvat alueet
Saint-Pierre ja Miquelon
Wallis- ja Futunasaaret
Saint-Barthélemy
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Espanja
Kanariansaaret
Ceuta
Melilla
Ruotsi
Alankomaat

Yhdistynyt kuningaskunta
Gibraltar

Aruba
Alankomaiden Antillit:
Bonaire
Curaçao
Saba
Sint Eustatius
Sint Maarten
Anguilla
Bermuda
Brittiläinen antarktinen alue
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brittiläiset Neitsytsaaret
Caymansaaret
Falklandinsaaret
Guernsey
Mansaari
Jersey
Montserrat
Pitcairn
Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret
Turks- ja Caicossaaret
Andorra
Monaco
Norja
San Marino
Sveitsi
Turkki
Vatikaanivaltio
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