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APIBRĖŽIMAI
Visų šiose taisyklėse iš didžiosios raidės rašomų terminų apibrėžtys pateiktos
nuostatose ir sąlygose ir (arba) ginčų sprendimo taisyklėse, kurios pateikiamos
internete adresu http://www.eurid.eu.

DALYKAS IR APIMTIS
Šia registracijos tvarka nustatomos techninės ir administracinės procedūros,
kurias registras naudoja registruodamas domeno vardus arba tvarkydamas
registracijos paraiškas, įskaitant šių domeno vardų anuliavimą, perdavimą,
suspendavimą, panaikinimą ir kt.
Šios registracijos tvarkos Nuostatos ir Sąlygos taikomos tik domeno vardų
registracijai arba tokios registracijos paraiškoms, kaip nurodyta Viešosios
Tvarkos taisyklių 2 straipsnio ketvirtoje pastraipoje, t. y. domeno vardai,
įregistruoti
„.eu“ aukščiausio lygio domene ir kituose galimuose
„.eu“
variantuose skirtingais raštais.
Ši registracijos tvarka netaikoma vardams, kurie įregistruoti žemesniuose
lygiuose, kur registras neturi įgaliojimų – registraciją šiuose lygiuose tvarko tik
registratorius.

1 SKIRSNIS REGISTRANTAS

PRIVALO
BENDRUOSIUS TINKAMUMO KRITERIJUS

NUSTATYTI,

AR

JI

ATITINKA

Pirmame etape registratorius turi patikrinti, ar ji atitinka bendruosius tinkamumo
kriterijus, pagal kuriuos:
(i)

įmonė, kurios registruotas biuras, centrinė administracija arba pagrindinė
verslo vieta yra Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Islandijoje arba
Lichtenšteine arba

(ii)

organizacija, įsteigta Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Islandijoje arba
Lichtenšteine, nepažeidžiant nacionalinių įstatymų, arba

(iii)

Europos Sąjungoje, Norvegijoje,
gyvenantis fizinis asmuo.

Islandijoje

arba

Lichtenšteine

Tinkamumo kriterijus atitinkančios šalys ir teritorijos yra išvardintos 1 priede.
Jei registrantas neatitinka kurio nors iš pirmiau nurodytų tinkamumo kriterijų,
teisė registruoti domeno vardą jam nėra suteikiama.
Jei registrantas pateikia prašymą registruoti domeno vardą ir netenkina arba
nebetenkina pirmiau nurodytų sąlygų, registras turi teisę atmesti prašymą arba
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bet kuriuo metu atimti teisę naudoti atitinkamą domeno vardą, kaip tai numatyta
nuostatų ir sąlygų 6 skirsnio 4 dalyje ir 8 skirsnio 4 dalyje.

2 SKIRSNIS VARDO

PASIRINKIMAS

–

GALIMUMAS

IR

TECHNINIAI

REIKALAVIMAI

Prieš pildydamas domeno vardo registracijos paraišką, registrantas turi
patikrinti, ar pageidaujamas domeno vardas atitinka nuostatų ir sąlygų 2
skirsnio 2 dalyje nustatytus galimumo ir techninius reikalavimus. Šiuo pažiūriu
registrantas turi atlikti tokius veiksmus:
(i)

patikrinti, ar pageidaujamas domeno vardas atitinka sąlygų ir nuostatų 2
skirsnio 2 dalyje (ii) punkte pateiktus techninius reikalavimus;

(ii)

WHOIS duomenų bazėje (prieinama registro interneto svetainėje)
patikrinti, ar toks domeno vardas galimas; užblokuotų arba suspenduotų
vardų sąraše (paskelbtas registro interneto svetainėje) esantys domeno
vardai (dar) nėra tinkami registruoti.

3 SKIRSNIS REGISTRATORIAUS PASIRINKIMAS
Domeno vardai gali būti įregistruoti (o registracijos gali būti tik pratęsiamos)
registre tik naudojantis registratoriaus paslaugomis; registratorius veikia
registranto vardu.
Todėl, norėdamas pateikti domeno vardo registracijos paraišką, registrantas turi
iš registro interneto svetainėje esančio sąrašo pasirinkti registro akredituotą
registratorių.

4 SKIRSNIS PERSKAITYKITE TAISYKLES
Pateikdamas domeno vardo registracijos paraišką, registrantas su registru
sudaro sutartį; jos nuostatos ir sąlygos pateiktos taisyklėse. Nuo to momento
registrantas turės laikytis tik šių taisyklių, kurios gali būti keičiamos bet kuriuo
metu pagal čia pateiktą tvarką.
Registratorius yra atsakingas už tai, kad registrantui prieš pateikiant domeno
vardo registracijos paraišką būtų pateiktos reikiamos taisyklės.
Nuostatos ir sąlygos bei visos kitos esamu momentu taikomos taisyklės yra
pateiktos registro interneto svetainėje.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad registras turi teisę panaikinti domeno vardą savo
paties iniciatyva, jei registrantas pažeidžia taisykles.
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5 SKIRSNIS PATEIKITE TIKSLIĄ IR IŠSAMIĄ KONTAKTINĘ INFORMACIJĄ
Domeno vardo registracijos paraiška bus laikoma užpildyta, jei naudodamasis
registratoriaus paslaugomis registrantas registrui pateiks mažiausiai šią
informaciją:
(i)

(ii)

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

pilną registranto vardą; kai nėra nurodytas įmonės arba organizacijos
vardas, domeno vardo registracijos prašantis asmuo bus laikomas
registrantu; jei nurodytas įmonės arba organizacijos pavadinimas, tada
registrantu laikoma įmonė arba organizacija;
adresą ir Europos Sąjungos šalies pavadinimą arba vieną iš šalių:
Norvegija, Islandija arba Lichtenšteina.
a. kur yra registranto oficiali būstinė, centrinė administracija arba
pagrindinė įmonės verslo vieta arba
b. kur yra įkurta registranto organizacija arba
c. kur registrantas gyvena;
registranto el. pašto adresą (arba jo atstovo);
registranto (arba jo atstovo) telefono numerį;
prašomą domeno vardą;
ADR procedūrų kalba, kaip nurodyta ginčų sprendimo taisyklių 3
pastraipos a punkte, yra registranto ir registro registracijos sutarties
kalba pagal viešosios tvarkos taisyklių 22 straipsnio 4 dalį.

Registrantas yra įpareigotas, kad anksčiau nurodyta informacija būtų išsami ir
tiksli visą registracijos laikotarpį (žr. 8 skirsnį apie kontaktinės informacijos
pakeitimą).
Registras turi teisę atmesti domeno vardo registracijos paraišką arba panaikinti
domeno vardą, jei registrantas pateikė neišsamią arba netikslią informaciją.
Registras turi teisę iš registranto reikalauti papildomos informacijos (tiesiogiai ir
per registranto registratorių), pavyzdžiui, dėl domeno vardo paraiškos, pateiktos
registracijos etapais laikotarpiu.
Registrantas turi užtikrinti, kad turi veikiantį el. pašto adresą (žr. ankstesnį (iii)
punktą), kuris reikalingas palaikyti ryšius su registru ir (arba) ADR paslaugų
teikėju. Jei registrui pateiktas adresas nėra veikiantis, registras turi teisę atmesti
domeno vardo registracijos paraišką arba net panaikinti domeno vardą pagal 12
skirsnyje nurodytą tvarką.
Informacija turi būti pateikta apie registrantą, o ne apie asmens arba subjekto
registratorių, įgaliotinį arba atstovą, kurie neatitinka bendrųjų tinkamumo
kriterijų.
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6 SKIRSNIS ĮREGISTRUOKITE DOMENO VARDĄ
Domeno vardo gali būti prašoma ir jį galima registruoti tik naudojantis registro
akredituoto registratoriaus paslaugomis. Tikėtina, kad registratorius ims mokestį
už tokias paslaugas. Negalima domeno vardo registracijos paraiškos pateikti
tiesiai registrui.
Kai registrantas registratoriui pateikia visą reikalingą informaciją ir atlieka visus
kitus susijusius įpareigojimus, registratorius yra atsakingas už tai, kad ta
informacija būtų įvesta tiesiai į registro sistemas, laikantis registro nustatytų ir
registratoriui pateiktų techninių procedūrų.
Jei prašomas domeno vardas yra neregistruotas, visa būtina informacija
surinkta ir Registratoriaus sąskaitos balansas yra teigiamas, domeno vardas
bus automatiškai įregistruotas (pratęsiamam) terminui, kaip aprašyta
nuostatuose ir sąlygose.
Atminkite: klaidos pačiame domeno varde ištaisyti negalima: tokią klaidą bus
galima ištaisyti tik įregistruojant teisingą domeno vardą.

7 SKIRSNIS WHOIS DUOMENŲ BAZĖ
1. Įvadas
Viešosios tvarkos taisyklėse reikalaujama, kad registras suteiktų WHOIS
peržiūros galimybę; kad įvedus .eu domeno vardą vienu iš galimu raštų, būtų
galima rasti domeno vardo registraciją tvarkančio administracinio ir techninio
personalo kontaktinę informaciją.
Kai domeno vardas yra užregistruotas, su domeno vardu susijusi informacija
yra saugoma WHOIS duomenų bazėje pagal nustatytas WHOIS veiklos
taisykles. Į surinktą informaciją sudaro registranto kontaktinė informacija,
registratoriaus pavadinimas ir vardų serveriai, kurie aptarnaus domeno vardą.
Atsidarius registro interneto svetainę ir WHOIS peržiūros srityje įvedus domeno
vardą, pagal toliau pateiktas taisykles galima peržiūrėti informaciją apie tą
domeno vardą ir registrantą.
Registruojant domeno vardą prašoma, kad registrantas sutiktų su registro
nuostatomis ir sąlygomis, pagal kurias registrui suteikiamas leidimas savo
interneto svetainėje pateikti kai kuriuos asmeninius duomenis kartu su kita
technine informacija, kad būtų užtikrinamas domeno vardų sistemos
skaidrumas.
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2. Paskirtis
Šios WHOIS duomenų bazės paskirtis, kaip nustatyta viešosios tvarkos taisyklių
16 straipsnio pirmoje pastraipoje, pateikti administraciniu ir techniniu požiūriu
tikslią bei naujausią kontaktinę informaciją, susijusią su domeno vardų
tvarkymu.
3. Piktnaudžiavimo WHOIS duomenimis prevencija
Prie WHOIS duomenų galima prisijungti tik įvedus tekstinę komandą arba
naudojantis žiniatinkliu. Tekstinėje WHOIS peržiūroje pateikiama tik techninė
informacija, kuri nėra konkrečiai susijusi su registrantu.
Tam, kad nebūtų piktnaudžiaujama žiniatinklyje esančios WHOIS peržiūroje
esančiais asmeniniais duomenimis, registras atlieka tokius veiksmus, įskaitant,
bet ne apsiribojant:
(i)

naudoja „Captcha” kodą;

(ii)

atvaizduoja tekstą kaip paveikslėlį;

(iii)

apriboja rodomus laukelius;

(iv)

apriboja paieškos mechanizmus; arba

(v)

įgalina prieigos apribojimus.

Visi, WHOIS duomenų bazėje norintys pateikti užklausą, pirmiau turės
perskaityti ir sutikti su „WHOIS teisiniu pareiškimu bei nuostatomis ir
sąlygomis“, kur naudotojas informuojamas, kad:
a. WHOIS paslaugos teikiamos tik informavimo tikslais
b. pateikdamas užklausą, naudotojas sutinka informacijos nenaudoti:
1. nepageidaujamiems, komerciniams pranešimams arba
kitiems prašymams siųsti el. paštu ar kitu būdu, leisti,
suteikti teisę arba remti tokių pranešimų siuntimą;
2. jokiai tikslinei reklamai;
3. kokiu nors būdu trukdyti registrantams, siunčiant jiems
pranešimus.
Apsisaugant nuo duomenų išgavimo (angl. data mining) naudojant teksto
komandos metodą, registras gali apriboti duomenų peržiūrą.
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4. Interneto prieiga
Žiniatinklyje bus taikomos specialios prieigos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad
regos negalią turintys asmenys turėtų tokią pat prieigą prie WHOIS
informacijos.

8 SKIRSNIS KONTAKTINĖS INFORMACIJOS PAKEITIMO TVARKA
Jei pasikeičia registranto kontaktinė informacija, jis turi per vieną (1) mėnesį nuo
informacijos pasikeitimo paprašyti, kad registratorius(-iai) registre ją pakeistų.
Tokio prašymo pateikti tiesiogiai registrui negalima.

9 SKIRSNIS DOMENO

VARDO TERMINO ATNAUJINIMO, NUTRAUKIMO ARBA

PRATĘSIMO TVARKA

Laikantis bendros tvarkos ir pagal nuostatas išdėtytas nuostatuose ir sąlygose,
registruoto domeno vardo terminas gali būti automatiškai iš eilės pratęsiamas
vienerių (1) metų laikotarpiui.
Registrantas turi teisę atšaukti domeno vardo registraciją, pateikęs prašymą
registratoriui; registratorius yra vienintelis subjektas, galintis registrui pateikti
prašymą atšaukti registraciją. Registrantas negali tiesiai registrui pateikti
prašymo atšaukti registraciją.
Registratorių naudojama domeno vardo termino atnaujinimo, nutraukimo arba
pratęsimo tvarka gali skirtis, todėl mes raginame registrantus įsigilinti į
paskirtojo registratoriaus nustatytas nuostatas ir sąlygas. Kai kuriais atvejais
registratorius nutrauks, atnaujins arba pratęs domeno vardo galiojimo terminą
tik tuo atveju, jei bus laikomasi tam tikrų sąlygų.
SVARBI PASTABA
Jei pasibaigus terminui registrantas neketina pratęsti domeno vardo
registracijos, svarbu, kad jis informuotų registratorių laiku ir laikydamasis
sutarties su registratoriumi nuostatų. Jei baigiasi domeno vardo registracijos
terminas, registras automatiškai suteikia registratoriui naują vienerių metų
terminą. Tokiu atveju tikėtina, kad registratorius iš registranto paprašys
pratęsimo mokesčio.
Kiekvienas registratorius turi savo sąskaitų išrašymo nuostatas ir sąlygas. Kai
kurie registratoriai reikalauja, kad registrantas apmokėtų sąskaitą dar
nepasibaigus domeno vardo galiojimo laikui; tokiu atveju jie žino, ar registracija
turi būti pratęsta, ar ne. Atkreiptinas dėmesys, kad registras nesikiš į jokį
registratoriaus ir jo klientų ginčą.
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10 SKIRSNIS PERKĖLIMO TVARKA
1. Domeno vardo perkėlimas kitam akredituotam registratoriui
Pagal nuostatų ir sąlygų 8 skirsnį, registrantas turi teisę perkelti domeno vardą
kitam registratoriui, remiantis žemiau nustatyta tvarka.
Registrantui pateikus prašymą perkelti domeno vardą kitam akredituotam
registratoriui, dabartinis registratorius turi paprašyti registro unikalaus priegos
kodo. Remiantis registro prieigos kodo suteikimo registratoriui tvarka, prieigos
kodas bus pateiktas tokia tvarka: (i) registratorius registrantui, (ii) registrantas
naujam registratoriui, o (iii) naujas registratorius registrui atitinkamos
procedūros metu.
Registras įvykdys perkėlimą po prieigos kodo gavimo pagal anksčiau paminėtą
(iii) punktą.
Remiantis anksčiau išdėstyta tvarka, perkėlime dalyvaujantys registratoriai ir
registrantas pripažįsta ir patvirtina, domeno vardo perkėlimo naujam
akredituotam registratoriui galiojimą.
Jei baigiasi registro ir registranto paskirto registratoriaus sutarties galiojimo
laikas, o registratorius neperduoda su domeno vardu susijusių dokumentų kitam
registratoriui, registras apie tai informuos registrantą. Registrantas iki termino
pabaigos turi pasirinkti naują registratorių. Terminui pasibaigus domeno vardai
bus suspenduoti.
2. Domeno vardo perkėlimas naujam registrantui
Pagal nuostatų ir sąlygų 8 skirsnį, registrantas turi teisę perkelti domeno vardą
kitam registrantui, remiantis žemiau nustatyta tvarka.
Registrantui pateikus prašymą perkelti domeno vardą naujam registrantui,
dabartinis registratorius turi paprašyti registro suteikti unikalų prieigos kodą.
Remiantis registro prieigos kodo suteikimo registratoriui tvarka, prieigos kodas
bus pateiktas tokia tvarka: (i) registratorius domeno vardą perkeliančiam
registrantui, (ii) perkeliantis registrantas naujam registrantui, (iii) naujas
registrantas (naujam arba dabartiniam) registratoriui, o (iv) (naujas arba
dabartinis) registratorius registrui, atitinkamos procedūros metu.
Registras įvykdys perkėlimą po prieigos kodo gavimo pagal anksčiau paminėtą
(iv) punktą.
Remiantis anksčiau išdėstyta tvarka, perkėlime dalyvaujantys registratoriai ir
registrantai pripažįsta ir patvirtina, domeno vardo perkėlimo naujam
akredituotam registratoriui galiojimą.
Jei nepasibaigus terminui, registrantas nustoja egzistuoti, įtraukiamas į bylą dėl
nemokumo, likvidavimo, verslo sustabdymo, bankroto arba panašiai, teisėti
paveldėtojai arba teisėtai paskirti administratoriai gali pareikalauti domeno
vardo perkėlimo pagal nuostatų ir sąlygų 7 skirsnį.
3. Informacijos Pakeitimas
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Jei registrantas pageidauja perkelti savo domeno vardą naujam registrantui su
sąlyga, kad registratorius nesikeičia šio perkėlimo metu, registratorius turi teisę
(remiantis tvarka išdėstyta 10 skirsnio 2 dalyje, anksčiau) pakeisti tokio domeno
vardo registranto informaciją į naujo registranto informaciją. Siekiant išvengti
abejonių, prieigos kodas nėra reikalingas tokiam pakeitimui atlikti.
Remiantis anksčiau išdėstyta tvarka, dalyvaujantys registratorius ir registrantai
pripažįsta ir patvirtina, domeno vardo perkėlimo naujam registrantui galiojimą.

11 SKIRSNIS DOMENO VARDŲ SUSPENDAVIMAS IR SUAKTYVINIMO TVARKA
1.

Jei registras iš registratoriaus gauna prašymą dėl atšaukimo pagal
nuostatų ir sąlygų 6 skirsnio 2 dalį ir 9 skirsnį, jis nedelsdamas
suspenduoja atitinkamą domeno vardą keturiasdešimt (40) kalendorinių
dienų nuo (i) atšaukimo prašyme nurodytos datos arba nuo (ii) atšaukimo
prašymo pateikimo datos, jei tame prašyme nurodyta data yra ankstesnė
už nurodytą datą arba jei data nėra nurodyta.
per šį keturiasdešimties dienų laikotarpį
(i)

registrantas gali prašyti, kad registratorius suaktyvintų
suspenduotą domeno vardą, o registratorius turi informuoti
registrą apie tokį prašymą.
Laikantis bendros tvarkos, domeno vardo suaktyvinimas nekeičia
registravimo datos arba datos, kai sukanka metinės nuo
registravimo pradžios, tačiau pridės metus prie termino, kaip
nurodyta nuostatuose ir sąlygose.

(ii)

registrantas gali prašyti, kad domeno vardas būtų perkeltas
(netiesiogiai suaktyvindamas domeno vardą).

Be to, per anksčiau nurodytą suspendavimo laikotarpį registranto
testamento vykdytojas arba teisėti įpėdiniai (registranto mirties atveju)
arba teisėtai paskirtas administratorius (registranto veiklos nutraukimo
atveju) gali, nepaisydamas domeno vardo suspendavimo, prašyti
registratoriaus, kad vardas būtų perduotas; pateikiami atitinkami
dokumentai, kaip toliau nurodyta 10 skirsnyje.
Jei per nurodytą keturiasdešimties dienų laikotarpį, kaip aprašyta
anksčiau, nevyksta joks suaktyvinimas ar perdavimas, arba jei registras
negauna susijusių mokesčių, domeno vardas tampa prieinamas bendrai
registracijai. Nebus kompensuojami mokesčiai, sumokėti už pradinę
domeno vardo registraciją (arba pratęsimus).
2.

Jei registras suspenduoja domeno vardą pasibaigus registro ir
registratoriaus sutarčiai, taikoma 11 skirsnio 1 dalyje pateikta tvarka.
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12 SKIRSNIS DOMENO VARDŲ PANAIKINIMO TVARKA
1. Registras gali panaikinti domeno vardą savo nuožiūra dėl šių priežasčių:
(i)
(ii)
(iii)

nepadengtos registratoriaus skolos registrui;
registrantas neatitinka bendrų tinkamumo kriterijų, pateiktų .eu
Reglamento 4 straipsnio 2 dalies (b) punkte;
registrantas pažeidžia taisykles.

2. Mažiausiai keturiolika (14) dienų prieš domeno vardo panaikinimą
registras el. laišku informuoja registrantą ir /arba registratorių, kurio
paslaugomis naudojantis buvo užregistruotas domeno vardas, apie
galimybę, jeigu įmanoma, registrantui ir/arba registratoriui ištaisyti
anksčiau minėto panaikinimo priežastis.
Jei anksčiau paminėtos priežastys nepašalinamos per nurodytą
laikotarpį, registras turi teisę panaikinti domeno vardą.
3. Nuo to momento, kai registras pagal šios registracijos tvarkos 12 skirsnio
2 dalyje nurodytą procedūrą informuoja registrantą ir/arba registratorių,
atitinkamas domeno vardas (vardai) gali būti suspenduotas. Suspenduoti
domeno vardai pagal 12 skirsnio 3 dalį negali būti perkelti arba
suaktyvinti.
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1 PRIEDAS
Kas gali registruoti domeno vardą?
Pastaba: Pilietybė nėra domeno vardo registracijos priėmimo kriterijus; toks kriterijus –
gyvenamoji vieta.

Tinkamumo kriterijus
atitinkančios
šalys/teritorijos
Austrija
Belgija
Bulgarija
Pietinė graikiškoji Kipro dalis
(valdoma Kipro Respublikos)
Kroatija
Čekijos Respublika
Danija
Estija
Suomija
Alando salos
Prancūzija
Gvadelupa
Prancūzijos
Gviana
Martinika
Majotas
Réunionas
Vokietija
Graikija
Vengrija
Islandija
Airija
Italija
Latvija
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Norvegija
Lenkija

Tinkamumo kriterijus neatitinkančios
šalys/teritorijos

Šiaurinė turkiškoji Kipro dalis

Farerų salos
Grenlandija

Prancūzijos Polinezija
Prancūzijos Pietų ir Antarkties sritys
Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos
Sen Pjeras ir Mikelonas
Volisas ir Futūna
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Portugalija
Azorai
Madeira
Rumunija
Slovakija
Slovėnija
Ispanija
Kanarų salos
Ceuta
Melila
Švedija
Olandija

Jungtinė Karalystė
Gibraltaras

Aruba
Olandijos Antilai
Boneras
Kiurasao
Saba
Sint Eustatijus
Sint Martenas
Angilija
Bermuda
Britanijos Antarkties teritorija
Indijos vandenyno britų sritis
Didžiosios Britanijos Mergelių salos
Kaimanų salos
Folklando (Malvinų) salos
Gernsis
Meno sala
Džersis
Montserratas
Pitkerno salos
Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunja
salos
Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičio salos
Terksas ir Kaikosas
Andora
Monakas
San Marinas
Šveicarija
Turkija
Vatikano miestas
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