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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 874/2004 2013/EES/28/44 

frá 28. apríl 2004 

um reglur um opinbera stefnu varðandi að taka í notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess ásamt 
 meginreglum um skráningu (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
733/2002 frá 22. apríl 2002 um að taka í notkun .eu höfuðlénið 
(1), einkum 1. mgr. 5. gr., 

að höfðu samráði við skráningarstofuna í samræmi við 1. mgr. 
5. gr. reglugerðar (EB) nr. 733/2002, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Fyrstu áföngum í að taka í notkun .eu höfuðlénið, sem 
stofnað var samkvæmt reglugerð (EB) nr. 733/2002, er 
lokið með því að tilnefndur hefur verið lögaðili, með 
staðfestu innan Bandalagsins til þess að reka og stjórna 
starfi skráningarstofu höfuðlénsins .eu. 
Skráningarstofunni, sem tilnefnd var samkvæmt 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/375/EB (2), er 
ætlað að vera stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni 
og skal starfa og veita þjónustu á viðráðanlegu verði til 
að standa undir kostnaði. 

2) Mögulegt skal vera að sækja um lénsheiti á rafrænan hátt 
með einfaldri, hraðvirkri og skilvirkri aðferð á öllum 
opinberum tungumálum Bandalagsins hjá faggiltum 
skráningaryfirvöldum. 

3) Skráningarstofan skal sjá um faggildingu 
skráningaryfirvalda samkvæmt málsmeðferð sem tryggir 
sanngjarna og opna samkeppni milli skráningaryfirvalda. 
Faggildingarferlið skal vera hlutlægt, gagnsætt og án 
mismununar. Aðeins aðilar sem uppfylla tilteknar 
tæknilegar lágmarkskröfur sem skráningarstofan 
ákvarðar teljast vera hæfir til faggildingar. 

4) Skráningaryfirvöld skulu eingöngu samþykkja umsóknir 
um skráningu lénsheita eftir að þau hafa verið samþykkt 
og skulu senda þær áfram í þeirri tímaröð sem þær 
berast. 

5) Til þess að réttinda neytenda verði gætt sem best, með 
fyrirvara um reglur Bandalagsins varðandi lögsögu og 
gildandi lög, skulu gildandi lög í deilum milli 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 162, 30.4.2004, bls. 40. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2013 frá 3 maí 2013 
um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, bíður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 113, 30.4.2002, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 128, 24.5.2003, bls. 29. 

skráningaryfirvalda og skráðra í málum sem varða 
Bandalagstitla vera lög einhvers aðildarríkjanna. 

6) Skráningaryfirvöld skulu fara fram á nákvæmar 
samskiptaupplýsingar frá viðskiptavinum sínum, svo 
sem fullt nafn, lögheimili, símanúmer og tölvupóstfang, 
ásamt upplýsingum um einstakling eða lögaðila sem ber 
ábyrgð á tæknilegum rekstri lénsheitisins. 

7) Stefna skráningarstofunnar skal vera að hvetja til 
notkunar allra opinberra tungumála Bandalagsins. 

8) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 733/2002, geta aðildarríki 
farið fram á að opinbert heiti þeirra og það heiti sem þau 
eru almennt þekkt undir séu ekki skráð beint undir 
höfuðléninu .eu af öðrum en ríkisstjórn þeirra. Löndum 
sem er reiknað með að gangi í Evrópusambandið eftir 
maí 2004 skal gert kleift að taka frá opinber heiti sín og 
þau heiti sem þau eru almennt þekkt undir, svo að þau 
geti skráð þau seinna. 

9) Aðildarríki skal heimilað að tilnefna rekstraraðila sem 
mun skrá sem lénsheiti opinbert heiti þess og það heiti 
sem það er almennt þekkt undir. Á sama hátt skal 
framkvæmdastjórninni heimilað að velja lénsheiti til 
notkunar fyrir stofnanir Evrópubandalagsins, og að 
tilnefna rekstraraðila fyrir þau lénsheiti. Skráningarstofan 
skal hafa heimild til að taka frá nokkur tilgreind lénsheiti 
fyrir starfsemi sína. 

10) Í samræmi við 2. mgr. 5. gr. reglugerðar EB nr. 733/2002 
hafa nokkur aðildarríkjanna birt framkvæmdastjórninni 
og öðrum aðildarríkjum takmarkaðan lista með almennt 
viðurkenndum heitum yfir landfræðileg og/eða 
landfræðipólitísk hugtök sem hafa áhrif á stjórnmálalegt 
skipulag þeirra eða svæðaskiptingu. Slíkar skrár 
innihalda heiti sem ýmist var ekki hægt að skrá eða 
aðeins var hægt að skrá á undirléni í samræmi við reglur 
um opinbera stefnu. Heitin í skránum falla ekki undir 
meginregluna „fyrstur kemur fyrstur fær“. 
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11) Meginreglan „fyrstur kemur fyrstur fær“ skal vera 
grundvallarreglan við lausn ágreinings milli handhafa 
eldri réttar við áfangaskipta skráningu. Eftir að 
áfangaskiptri skráningu lýkur skal meginreglan „fyrstur 
kemur fyrstur fær“ gilda við úthlutun lénsheita. 

12) Setja skal verklagsreglu um áfangaskipta skráningu til 
þess að vernda eldri rétt sem löggjöf Bandalagsins eða 
landslög viðurkenna. Áfangaskipt skráning skal fara 
fram í tveimur áföngum, með það að markmiði að 
tryggja að handhafar eldri réttar hafi viðeigandi tækifæri 
til að skrá þau heiti sem þeir hafa eldri rétt á. 
Skráningarstofan skal tryggja að fullgilding réttindanna 
sé gerð af tilnefndum fullgildingaraðilum. 
Fullgildingaraðilar skulu meta réttinn til tiltekins heitis 
sem krafa er gerð um á grundvelli gagna frá 
umsækjendum. Úthlutun heitisins skal því næst fara fram 
eftir reglunni „fyrstur kemur fyrstur fær“, ef tveir eða 
fleiri umsækjendur sem hafa eldri rétt eru um lénsheiti. 

13) Skráningarstofan skal gera viðeigandi vörslusamning til 
að tryggja samfelldni í þjónustu, og einkum tryggja að ef 
til endurúthlutunar eða annarra ófyrirsjáanlegra 
kringumstæðna kemur verði áfram hægt að veita 
Netþjónustu í samfélaginu með lágmarkstruflun. 
Skráningarstofan skal einnig fara að viðeigandi 
gagnaverndarreglum, meginreglum, viðmiðunarreglum 
og bestu starfsvenjum, einkum varðandi magn og gerð 
gagna sem skoða má í WHOIS-gagnagrunninum.  
Lénsheiti, sem dómstóll aðildarríkis telur vera 
ærumeiðandi, sýna kynþáttafordóma eða stríða gegn 
opinberri stefnu skal loka fyrir og afturkalla að fengnum 
endanlegum dómsúrskurði. Slík lénsheiti skal ekki skrá 
eftirleiðis. 

14) Ef rétthafi lénsheitis fellur frá eða verður ógjaldfær, og 
framsal er ekki hafið við lok skráningartímabilsins skal 
lénsheitið fellt tímabundið úr gildi í 40 almanaksdaga. Ef 
hlutaðeigandi erfingjar eða stjórnendur hafa ekki skráð 
heitið á tímabilinu skal það verða tiltækt til almennrar 
skráningar. 

15) Skráningarstofan skal geta afturkallað lénsheiti 
samkvæmt takmörkuðum fjölda tilgreindra forsendna, 
eftir að hafa gefið handhafa viðkomandi lénsheitis 
tækifæri til að gera viðeigandi ráðstafanir. Lénsheiti 
skulu einnig vera afturkallanleg með sáttamiðlunarferli. 

16) Skráningarstofan skal bjóða upp á sáttamiðlunarferli þar 
sem tekið er mið af bestu alþjóðlegu starfsvenjum á 
þessu sviði og einkum viðeigandi tilmælum 
Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO), til þess að 
tryggja að komið sé í veg fyrir skráningar sem gerðar eru 
í spákaupmennsku- og misnotkunarskyni eins og framast 
er unnt. 

17) Skráningarstofan skal velja þjónustuveitendur sem hafa 
viðeigandi fagþekkingu byggt á hlutlægum og 
gagnsæjum viðmiðunum sem eru án mismununar. Við 
sáttamiðlun ætti að lágmarki að virða samræmdar reglur 
um málsmeðferð, líkar þeim sem settar eru fram í 
„Samræmdri stefnu um sáttamiðlun“, sem samþykkt var 
af „Netsamtökunum um úthlutuð heiti og númer 
(ICANN)“ (e. Internet Corporation of Assigned Names 
and Numbers, ICANN) 

18) Með tilliti til fyrirhugaðrar stækkunar Sambandsins er 
afar brýnt að það kerfi reglna um opinbera stefnu sem 
sett er fram með þessari reglugerð öðlist gildi án tafar. 

19) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fjarskiptanefndar sem komið var á 
fót skv. 1. mgr. 22. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2002/21/EB (1), 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

I. KAFLI 

EFNI 

1. gr. 

Efni 

Í reglugerð þessari eru settar fram reglur um opinbera stefnu 
varðandi að taka í notkun .eu höfuðlénið og hlutverk þess og 
opinberar meginreglur um skráningu sem um getur í 1. mgr. 5. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 733/2002. 

 

II. KAFLI 

MEGINREGLUR UM SKRÁNINGU 

2. gr. 

Hæfi og almennar meginreglur um skráningu 

Hæfur aðili, sbr. b-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 
733/2002, getur skráð eitt eða fleiri lénsheiti undir höfuðléninu 
.eu. 

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. 
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Með fyrirvara um IV. kafla skal úthluta hæfum aðila tilteknu 
lénsheiti hafi beiðni hans borist skráningarstofu fyrst með 
tæknilega réttum hætti og í samræmi við reglugerð þessa. Að 
því er varðar þessa reglugerð er vísað til þessarar viðmiðunar 
um fyrstu móttöku sem meginreglunnar „fyrstir koma fyrstir 
fá“. 

Þegar lénsheiti hefur verið skráð skal það verða ófáanlegt til 
frekari skráningar þangað til skráningin fellur úr gildi án 
endurnýjunar, eða þangað til lénsheitið er afturkallað. 

Lénsheiti skal skrá beint undir höfuðléninu .eu, nema annað sé 
tekið fram í þessari reglugerð. 

Skráning lénsheitis skal einungis gilda eftir að umsækjandinn 
hefur greitt viðeigandi gjald að fullu. 

Lénsheiti sem skráð eru undir höfuðléninu .eu eru eingöngu 
framseljanleg þeim sem uppfylla skilyrði fyrir skráningu .eu 
lénsheita. 

 

3. gr. 

Beiðni um skráningu lénsheitis 

Beiðni um skráningu lénsheitis skal innihalda allt eftirfarandi: 

a) nafn og heimilisfang aðilans sem leggur fram beiðnina, 

b) rafræna staðfestingu frá aðilanum sem leggur fram 
beiðnina á því að hann uppfylli almennar hæfisviðmiðanir 
sem settar eru fram í b-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 733/2002, 

c) rafræna staðfestingu frá aðilanum sem leggur fram 
beiðnina á að umsóknin um skráningu lénsheitis sé að hans 
mati veitt í góðri trú og skerði ekki nein réttindi þriðja 
aðila, 

d) rafræna skuldbindingu frá aðilanum sem leggur fram 
beiðnina um að hann muni fara að öllum skilmálum og 
skilyrðum fyrir skráningu, þ.m.t. stefnu um samkomulag 
utan dómstóla vegna ágreinings sem mælt er fyrir um í VI. 
kafla. 

Veruleg ónákvæmni í þeim atriðum sem sett eru fram í a- til d-
lið skal jafngilda broti á skráningarskilmálum. 

Sannprófun skráningarstofunnar á lögmæti umsókna um 
skráningu skal framkvæmd í framhaldi af skráningunni að 
frumkvæði skráningarstofunnar eða í framhaldi af ágreiningi 
vegna skráningar viðkomandi lénsheitis, nema varðandi 
umsóknir sem lagðar eru inn við áfangaskipta skráningaraðferð 
skv. 10., 12. og 14. gr. 

4. gr. 

Faggilding skráningaryfirvalda 

Aðeins skráningaryfirvöldum sem hafa faggildingu 
skráningarskrifstofunnar skal heimilt að bjóða 
skráningarþjónustu fyrir heiti sem heyra undir höfuðlénið .eu. 

Aðferð við faggildingu skráningaryfirvalda skal ákvörðuð af 
skráningarstofu og skal vera sanngjörn, gagnsæ og án 
mismununar, og skal tryggja skilvirk og sanngjörn 
samkeppnisskilyrði. 

Skráningaryfirvöldum ber að fara inn á og nota sjálfvirk 
skráningarkerfi skráningarstofunnar. Skráningarstofan getur 
sett fram frekari tæknilegar grunnkröfur um faggildingu 
skráningaryfirvalda. 

Skráningarstofan getur farið fram á fyrirframgreiðslu frá 
skráningaryfirvöldum á skráningargjöldum, sem skrifstofan 
ákvarðar árlega út frá sanngjörnu markaðsmati. 

Skráningarstofan skal sjá um að málsmeðferð, skilmálar um 
faggildingu skráningaryfirvalda og skrá yfir faggilt 
skráningaryfirvöld verði tiltæk og aðgengileg öllum. 

Skráningaryfirvöld skulu bundin af samningi við 
skráningarstofu um að fara að skilmálum um faggildingu og 
einkum að gæta samræmis við opinberar meginreglur sem 
tilgreindar eru í þessari reglugerð. 

 

5. gr. 

Ákvæði um skráningaryfirvöld 

Með fyrirvara um gildandi reglur um lögsögu og gildandi lög, 
er í samningum milli skráningaryfirvalds og skráðs rétthafa 
lénsheitis hvorki hægt að tiltaka lög önnur en lög einhvers af 
aðildarríkjunum sem gildandi lög, né tilnefna aðila til að sjá um 
lausn deilumála nema að viðkomandi sé valinn af 
skráningarstofunni skv. 23. gr. eða tilnefna gerðardóm eða 
dómstól staðsettan utan Bandalagsins. 

Skráningaryfirvald sem fær fleiri en eina beiðni um skráningu á 
sama heiti skal senda beiðnirnar til skráningaryfirvaldsins í 
tímaröð eftir því sem þær berast. 

Eingöngu umsóknir sem berast eftir dagsetningu faggildingar 
sendast áfram til skráningarstofunnar. 

Skrásetningaryfirvöld skulu fara fram á að allir umsækjendur 
leggi fram nákvæmar og áreiðanlegar samskiptaupplýsingar 
a.m.k. eins einstaklings eða lögaðila sem ber ábyrgð á 
tæknilegum rekstri lénsheitisins sem óskað er eftir. 
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Skráningaryfirvöld geta, í samræmi við gildandi landslög og 
lög Bandalagsins, mótað áætlanir um merkingar, sannvottun og 
áreiðanleikamerki til þess að auka tiltrú neytenda á áreiðanleika 
upplýsinga sem eru fáanlegar undir lénsheiti sem er skráð af 
þeim. 

 

III. KAFLI 

TUNGUMÁL OG LANDFRÆÐILEG HUGTÖK 

 

6. gr. 

Tungumál 

Skráningar .eu lénsheita skulu ekki hefjast fyrr en 
skráningarstofan hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að 
mögulegt sé að leggja inn umsóknir um skráningu .eu lénsheita 
og veita upplýsingar um ákvarðanir varðandi skráningu á öllum 
opinberum tungumálum Bandalagsins, hér á eftir nefnd 
„opinber tungumál“. 

Skráningarstofan skal tryggja að mögulegt sé að senda allar 
orðsendingar frá henni sem hafa áhrif á réttindi málsaðila í 
tengslum við skráningu, svo sem úthlutun, framsal, uppsögn 
eða afturköllun lénsheitis, á öllum opinberu tungumálunum. 

Skráningarstofan skráir lénsheiti með öllum bókstöfum 
opinberu tungumálanna þegar viðeigandi alþjóðlegir staðlar 
liggja fyrir. 

Ekki er gerð krafa um að skráningarstofan sinni hlutverki sínu 
á öðrum tungumálum en hinum opinberu. 

 

7. gr. 

Málsmeðferð fyrir frátekin landfræðileg og 
landfræðipólitísk heiti 

Málsmeðferð vegna andmæla við skrá yfir almennt viðurkennd 
heiti í samræmi við þriðju undirgrein 2. mgr. 5. gr. reglugerðar 
EB nr. 733/2002, skal vera sú að andmæli skulu tilkynnt til 
fulltrúanna í fjarskiptanefndinni, sem komið var á fót með 1. 
mgr. 22. gr. tilskipunar 2002/21/EB, og til stjórnarsviðs 
framkvæmdastjórnarinnar fyrir upplýsingasamfélagið. Fulltrúar 
fjarskiptanefndarinnar og stjórnarsviðið geta tilnefnt aðra 
tengiliði fyrir tilkynningarnar. 

Andmæli og tilnefningu tengiliða skal tilkynna með tölvupósti 
eða bréflega, með hraðsendingarþjónustu eða í eigin persónu, 
eða ábyrgðarpósti ásamt kvittun fyrir móttöku. 

Þegar leyst hefur verið úr andmælum skal skráningarstofan 
birta tvær heitaskrár á vefsíðu sinni. Önnur skráin skal 
innihalda skrá yfir heiti sem framkvæmdastjórnin hefur 
tilkynnt sem: „ekki hægt að skrá“. Hin skráin skal innihalda 
skrá yfir heiti sem framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt 
skráningarstofunni að megi „eingöngu skrá á undirléni“. 

 

8. gr. 

Nöfn landa og tveggja stafa kóðar sem standa fyrir heiti 
landa 

Aðildarríki (og inngöngulönd) geta farið fram á að opinber 
heiti þeirra og þau heiti sem þau eru almennt þekkt undir á einu 
eða fleiri opinberum tungumálum Bandalagsins (eftir 
stækkunina í maí 2004) séu ekki skráð beint undir höfuðléninu 
.eu af öðrum en ríkisstjórn viðkomandi ríkis. Hvert aðildarríki 
(eða inngönguland) um sig skal senda framkvæmdastjórninni 
skrá, innan tveggja mánaða eftir að reglugerð þessi öðlast gildi, 
yfir þau heiti sem skal taka frá, ásamt tilnefningu þess aðila 
sem verður fulltrúi ríkisstjórnarinnar við skráningu heitanna. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna skráningarstofunni um þau 
heiti sem verða tekin frá og þá aðila sem koma fram fyrir hönd 
ríkisstjórnanna við skráningu heitanna. 

Umsóknarlönd sem ganga ekki í Evrópusambandið í maí 2004, 
og aðildarlönd Evrópska efnahagssvæðisins sem eru ekki 
aðildarríki geta farið fram á að opinbert heiti þeirra og það heiti 
sem þau eru almennt þekkt undir á eigin tungumáli og á 
einhverju opinberu tungumálanna frá og með maí 2004, verði 
ekki skráð beint undir höfuðléninu .eu. Viðkomandi lönd geta í 
því skyni sent framkvæmdastjórninni skrá, innan tveggja 
mánaða frá gildistöku þessarar reglugerðar, yfir þau heiti sem 
ekki skal skrá. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna skráningarstofunni hvaða 
heiti skuli ekki skrá. 

Tveggja stafa kóða sem standa fyrir heiti landa skal ekki nota 
til skráningar lénsheita beint undir höfuðléninu .eu. 

 

9. gr. 

Undirlén fyrir landfræðileg og landfræðipólitísk heiti 

Aðildarríki getur kveðið á um skráningu landfræðilegra og 
landfræðipólitískra hugtaka sem lénsheita í samræmi við b-lið 
2. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 733/2002, ef það hefur 
tilkynnt heitin. Þetta má gera undir hvaða lénsheiti sem hefur 
verið skráð af aðildarríkinu. 
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Framkvæmdastjórnin getur farið þess á leit við 
skráningarstofuna að hún innleiði lénsheiti beint undir 
höfuðléninu .eu til notkunar fyrir stofnanir og aðila 
Bandalagsins  Eftir að þessi reglugerð öðlast gildi og eigi síðar 
en viku fyrir upphaf áfangaskipta skráningartímabilsins sem 
kveðið er á um í IV. kafla, skal framkvæmdastjórnin tilkynna 
skráningarstofunni um þau heiti sem skulu vera frátekin og þá 
aðila sem koma fram fyrir hönd stofnana Bandalagsins við 
skráningu heitanna. 

 

IV. KAFLI 

 

ÁFANGASKIPT SKRÁNING 

 

10. gr. 

 

Hæfir aðilar og heiti sem þeir geta skráð 

1. Handhafar eldri réttar, sem er viðurkenndur eða stofnað til 
samkvæmt landslögum eða lögum Bandalagsins, og opinberir 
aðilar skulu uppfylla skilyrði um að sækja um að skrá lénsheiti 
á áfangaskiptu skráningartímabili áður en almenn skráning .eu 
lénsins hefst. 

Hugtakið „eldri réttur“ ber að skilja þannig að það taki m.a. til 
skráðra landsbundinna vörumerkja og Bandalagsvörumerkja, 
landfræðilegra merkinga eða upprunamerkinga, og að svo 
miklu leyti sem þau njóta verndar samkvæmt landslögum í 
aðildarríkinu sem þau tilheyra: óskráð vörumerki, 
viðskiptaheiti, auðkenni fyrirtækja, fyrirtækjanöfn, kenninöfn 
ásamt auðkennandi titlum verndaðra bókmenntaverka og 
annarra listaverka. 

„Opinberir aðilar“ skulu vera: stofnanir og aðilar Bandalagsins, 
ríkisstjórnir og sveitarfélög, opinberar stofnanir, yfirvöld, 
samtök og aðilar sem heyra undir opinberan rétt, auk 
alþjóðlegra stofnana og milliríkjastofnana. 

2. Skráning á grundvelli eldri réttar skal samanstanda af 
skráningu fulls nafns þar sem eldri réttur er til staðar eins og 
það er skrifað í þeim gögnum sem sýna fram á að slíkur réttur 
sé fyrir hendi. 

3. Skráning opinbers aðila getur verið fullt heiti opinbera 
aðilans eða upphafsstafaorð sem notað er að jafnaði. Opinberir 
aðilar sem bera ábyrgð á stjórn tiltekins landfræðilegs 
yfirráðasvæðis geta einnig skráð fullt heiti svæðisins sem þeir 
eru ábyrgir fyrir, ásamt því heiti sem svæðið gengur almennt 
undir. 

11. gr. 

Sérstök rittákn 

Hvað varðar skráningu fulls heitis, þar sem bil er á milli texta- 
eða orðhluta, skal hliðstæða talin milli sama fulls heitis hvort 
sem það er ritað með bandstriki milli orðhluta eða í einu orði í 
lénsheitinu sem sótt er um. 

Ef heitið þar sem gert er tilkall til eldri réttar inniheldur sérstök 
rittákn, bil eða greinarmerki, skal fjarlægja slíkt algerlega úr 
samsvarandi lénsheiti, og bandstrik sett í staðinn, eða, ef 
mögulegt er, það umskrifað. 

Sérstök rittákn og greinarmerki sem um getur í annarri 
málsgrein eru m.a. eftirfarandi: 

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ? 

Með fyrirvara um þriðju málsgrein 6. gr. skal, ef heitið sem 
eldri réttur tekur til inniheldur bókstafi sem innihalda 
viðbótarþætti sem er ekki hægt að afrita í ASCII-kóða, svo sem 
ä, é eða ñ, afrita viðkomandi bókstafi án þessara þátta (svo sem 
a, e, n) eða nota almennt viðurkennda stafsetningu (svo sem ae) 
í staðinn. Annars skal lénsheiti ávallt vera eins og texta- eða 
orðhlutar heitisins sem eldri réttur tekur til. 

 

12. gr. 

 

Meginreglur um áfangaskipta skráningu 

1. Áfangaskipt skráning hefst ekki fyrr en 1. maí 2004 og ekki 
fyrr en krafan í fyrstu málsgrein 6. gr. er uppfyllt og tímabilið 
sem kveðið er á um í 8. gr. er útrunnið. 

Skráningarstofan skal birta dagsetninguna sem fyrirhugað er að 
hefja áfangaskipta skráningu með a.m.k. tveggja mánaða 
fyrirvara og greina öllum faggiltum skráningaryfirvöldum frá 
henni. 

Skráningarstofan skal birta á vefsetri sínu tveimur mánuðum 
áður en áfangaskipt skráning hefst ítarlega lýsingu á öllum 
tæknilegum og stjórnunarlegum ráðstöfunum sem hún mun 
grípa til í því skyni að tryggja viðeigandi, sanngjarna og 
tæknilega örugga stjórnun á áfangaskipta skráningartímabilinu. 

2. Lengd áfangaskipta skráningartímabilsins skal vera fjórir 
mánuðir. Almenn skráning lénsheita skal ekki hefjast fyrr en 
áfangaskipta skráningartímabilinu er lokið. 

Áfangaskipt skráning skal vara í tvö tveggja mánaða tímabil. 
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Í fyrri hluta áfangaskiptrar skráningar geta aðeins handhafar 
eða leyfishafar eldri réttar og opinberir aðilar sem nefndir eru í 
1. mgr. 10. gr. sótt um að skrá sem lénsheiti skráð landsbundin 
vörumerki og Bandalagsvörumerki, landfræðilegar merkingar, 
og nöfn og upphafsstafaorð eins og um getur í 3. mgr. 10. gr. 

Í öðrum hluta áfangaskiptrar skráningar geta handhafar eldri 
réttar á þeim heitum sem hægt er að skrá í fyrri hlutanum og 
heitum sem byggjast á öllum öðrum eldri rétti sótt um þau heiti 
sem lénsheiti. 

3. Beiðni um skráningu á lénsheiti byggðu á eldri rétti skv. 1. 
og 2. mgr. 10. gr. skal innihalda tilvísun í landslög eða lög 
Bandalagsins um lagagrundvöll fyrir réttinum til heitisins, auk 
annarra viðeigandi upplýsinga, svo sem skráningarnúmer 
vörumerkis, upplýsingar varðandi útgáfu í opinberu riti eða 
stjórnartíðindum, upplýsingar um skráningu hjá fagfélögum 
eða viðskiptasamtökum og verslunarráðum. 

4. Skráningarstofan getur farið fram á að greiða þurfi 
viðbótargjöld fyrir umsóknir um skráningu lénsheita að því 
tilskildu að það sé eingöngu í því skyni að greiða fyrir kostnað 
sem verður vegna beitingar þessa kafla. Skráningarstofan getur 
innheimt mismunandi hátt gjald eftir umfangi ferlisins sem 
nauðsynlegt er til að fullgilda eldri rétt. 

5. Við lok áfangaskiptrar skráningar skal framkvæma 
sjálfstæða úttekt á kostnað skráningarstofunnar og skulu 
niðurstöður hennar kynntar framkvæmdastjórninni. 
Úttektarmaður skal skipaður af skráningarstofunni að höfðu 
samráði við framkvæmdastjórnina. Tilgangur úttektarinnar skal 
vera að staðfesta sanngjarna, viðeigandi og góða rekstrarlega 
og tæknilega stjórnun skráningarstofunnar á áfangaskipta 
tímabilinu. 

6. Við lausn ágreinings sem upp kann að koma vegna 
lénsheitis skulu reglur sem kveðið er á um í VI. kafla gilda. 

 

13. gr. 

Val fullgildingaraðila 

Fullgildingaraðilar skulu vera lögaðilar með staðfestu innan 
yfirráðasvæðis Bandalagsins. Fullgildingaraðilar skulu hafa 
góðan orðstír og viðeigandi sérþekkingu. Skráningarstofan skal 
velja fullgildingaraðila á hlutlægan, gagnsæjan hátt og án 
mismunar, og tryggja sem mesta landfræðilega fjölbreytni. 
Skráningarstofan skal fara fram á að fullgildingaraðilinn 
framkvæmi matið á hlutlægan, gagnsæjan hátt og án 
mismununar. 

Aðildarríki skulu kveða á um fullgildingu varðandi heitin sem 
nefnd eru í 3. mgr. 10. gr. Aðildarríkin skulu senda 
framkvæmdastjórninni greinargóðar upplýsingar, innan tveggja 
mánaða eftir að reglugerð þessi öðlast gildi, um heimilisföng 
þangað sem senda skal skjalfesta sönnun til fullgildingar. 
Framkvæmdastjórnin skal tilkynna skráningarstofunni 
heimilisföngin. 

Skráningarstofan skal birta upplýsingar um fullgildingaraðilana 
á vefsíðu sinni. 

 

14. gr. 

Fullgilding og skráning móttekinna umsókna við 
áfangaskipta skráningu 

Allar kröfur um eldri rétt skv. 1. og 2. mgr. 10. gr. skulu vera 
sannprófanlegar með skjalfestum sönnunum sem sýna fram á 
lagalegan grunn réttarins. 

Skráningarstofan skal, við móttöku umsóknar, loka fyrir 
lénsheitið sem um ræðir þar til fullgilding hefur átt sér stað eða 
þar til frestur fyrir móttöku gagna er útrunninn. Fái 
skráningarstofan fleiri en eina umsókn um sama lén á 
áfangaskipta skráningartímabilinu skal afgreiða umsóknir í 
réttri tímaröð. 

Skráningarstofan skal gera gagnagrunn aðgengilegan með 
upplýsingum um þau lénsheiti sem sótt hefur verið um 
samkvæmt verklagsreglu um áfangaskipta skráningu, 
umsækjendur, skráningaryfirvaldið sem lagði umsóknina fram, 
síðasta skiladag fullgildingarskjala og síðari tilköll til heitanna. 

Hver umsækjandi skal leggja fram skjalfesta sönnun sem sýnir 
að hann eða hún sé handhafi þess eldri réttar sem gert er tilkall 
til á heitinu sem um ræðir. Skjalfesta sönnunin skal lögð fram 
fyrir fullgildingaraðila sem skráningarstofan tilgreinir. 
Umsækjandinn skal leggja fram sönnun þannig að hún berist 
fullgildingaraðilanum innan fjörutíu daga frá afhendingu 
umsóknar um lénsheiti. Hafi skjalfest sönnun ekki verið 
móttekin innan þess tíma skal hafna umsókn um lénsheiti. 

Fullgildingaraðilar skulu tímastimpla skjalfesta sönnun við 
móttöku. 

Fullgildingaraðilar skulu taka umsóknir um tiltekið lénsheiti til 
meðferðar í þeirri röð sem umsóknirnar bárust skráningarstofu. 
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Viðkomandi fullgildingaraðili skal kanna hvort sá umsækjandi 
sem er fremstur í röðinni eftir mati fyrir lénsheiti og hefur lagt 
fram skjalfesta sönnun fyrir lok umsóknarfrestsins hefur eldri 
rétt á heitinu. Ef skjalfest sönnun hefur ekki borist tímanlega 
eða ef fullgildingaraðili telur skjalfestu sönnunina ekki færa 
sönnur á eldri rétt, skal hann tilkynna skráningarstofu það. 

Telji fullgildingaraðili að eldri réttur sé fyrir hendi varðandi 
umsókn um tiltekið lénsheiti sem er næst í röðinni, skal hann 
tilkynna skráningarstofu það. 

Haldið skal áfram að kanna hverja kröfu í þeirri tímaröð sem 
þær berast þangað til krafa finnst þar sem eldri réttur á 
viðkomandi nafni er staðfestur af fullgildingaraðila. 

Skráningarstofan skal skrá lénsheitið eftir reglunni „fyrstur 
kemur fyrstur fær“ ef umsækjandi þykir hafa sýnt fram á eldri 
rétt í samræmi við þá málsmeðferð sem lýst er í annarri, þriðju 
og fjórðu málsgrein. 

 

V. KAFLI 

FYRIRVARAR, WHOIS-GÖGN OG RANGAR 
SKRÁNINGAR 

 

15. gr. 

Vörslusamningur 

1. Skráningarstofan skal, á eigin kostnað, gera samning við 
virtan fjárvörsluaðila eða annan fulltrúa vörsluþjónustu með 
staðfestu á yfirráðasvæði Bandalagsins og tilnefna 
framkvæmdastjórnina sem rétthafa vörslusamningsins. 
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja samninginn áður en hann 
er gerður. Skráningarstofan skal leggja daglega fram rafrænt 
eintak af uppfærðu innihaldi gagnagrunnsins fyrir .eu fyrir 
fulltrúa vörsluþjónustunnar. 

2. Samningurinn skal kveða á um að fulltrúi 
vörsluþjónustunnar varðveiti gögnin með eftirfarandi 
skilmálum og skilyrðum: 

a) gögnin verða móttekin og höfð í vörslu án allrar meðferðar 
nema sannprófunar á því að þau séu heil, samræmd og með 
réttu sniði þangað til þau verða afhent 
framkvæmdastjórninni, 

b) gögnin verða tekin úr vörslu þegar samningurinn milli 
skráningarstofunnar og framkvæmdastjórnarinnar rennur út 
án endurnýjunar eða honum lýkur af einhverri þeirra 
ástæðna sem lýst er í samningnum og án tillits til 
hugsanlegs ágreinings eða málaferla milli 
framkvæmdastjórnarinnar og skráningarstofunnar, 

c) þegar vörslu lýkur á framkvæmdastjórnin óafturkallan-
legan, rétthafagreiðslulausan einkarétt á að nýta sér eða 
hafa nýtt sér allan nauðsynlegan rétt til að endurtilnefna 
skráningarstofuna, 

d) verði samningnum við skráningarstofuna sagt upp skal 
framkvæmdastjórnin, í samstarfi við skráningarstofuna, 
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að færa 
stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á höfuðléninu .eu og 
alla varasjóði til aðila sem framkvæmdastjórnin kann að 
tilnefna: fari svo skal skráningarstofan gera sitt ítrasta til að 
koma í veg fyrir röskun á þjónustunni og skal einkum halda 
áfram að uppfæra upplýsingarnar sem eru í vörslu þar til 
yfirfærslunni lýkur. 

 

16. gr. 

WHOIS-gagnagrunnurinn 

Tilgangur WHOIS-gagnagrunnsins skal vera að veita 
tiltölulega nákvæmar og uppfærðar upplýsingar um tæknilega 
tengiliði og stjórnsýslutengiliði sem stjórna lénsheitum undir 
höfuðléninu .eu. 

WHOIS-gagnagrunnurinn skal innihalda upplýsingar um 
handhafa lénsheitis sem eru viðeigandi og eru ekki óhóflega 
miklar með tilliti til tilgangs gagnagrunnsins. Að því marki sem 
upplýsingarnar eru ekki nauðsynlegar í tengslum við tilgang 
gagnagrunnsins, og ef rétthafi lénsheitisins er einstaklingur, 
skulu upplýsingarnar sem gera skal aðgengilegar öllum vera 
með fyrirvara um skýlaust samþykki rétthafa lénsheitisins. Það 
að veita vísvitandi ónákvæmar upplýsingar skal vera tilefni til 
þess að telja skráningu lénsheitisins brjóta gegn skilmálum 
skráningarinnar. 

 

17. gr. 

Heiti frátekin af skráningarstofu 

Eftirfarandi heiti skulu tekin frá vegna rekstrarhlutverka 
skráningarstofunnar: 

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, 
das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu 

 

18. gr. 

Rangar skráningar 

Telji dómstóll aðildarríkis lénsheiti vera ærumeiðandi, sýna 
kynþáttafordóma eða stríða gegn opinberri stefnu, skal 
skráningarstofa loka fyrir það, að undangenginni tilkynningu 
um dómsúrskurð, og afturkalla það að undangenginni 
tilkynningu um endanlegan dómsúrskurð. Skráningarstofan 
skal útiloka þau heiti frá framtíðarskráningu sem hafa fengið 
slíkan dómsúrskurð jafnlengi og dómsúrskurðurinn er í gildi. 
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19. gr. 

Andlát og slit 

1. Ef handhafi lénsheitis fellur frá á skráningartímabili 
lénsheitisins, geta skiptastjórar búsins, eða löglegir erfingjar 
viðkomandi, farið fram á framsal heitisins til erfingjanna með 
afhendingu viðkomandi gagna. Ef framsal er ekki hafið við lok 
skráningartímabilsins skal lénsheitið fellt tímabundið úr gildi í 
40 almanaksdaga og birt á vefsíðu skráningarstofunnar. Á því 
tímabili geta skiptastjórar eða löglegir erfingjar sótt um að skrá 
heitið með afhendingu viðkomandi gagna. Hafi erfingjarnir 
ekki skráð heitið á 40 daga tímabilinu, skal lénsheitið eftir það 
verða tiltækt til almennrar skráningar. 

2. Ef handhafi lénsheitis er félag, lögaðili eða einstaklingur, 
eða samtök sem þurfa að gangast undir 
greiðsluþrotaskiptameðferð, slit, viðskiptastöðvun, slit með 
dómsúrskurði eða einhverja álíka meðferð sem kveðið er á um í 
landslögum á skráningartímabili lénsheitisins, þá getur löglega 
tilnefndur stjórnandi fyrir hönd handhafa lénsheitisins farið 
fram á framsal eigna handhafa lénsheitisins til kaupanda með 
afhendingu viðkomandi gagna. Ef framsal er ekki hafið við lok 
skráningartímabilsins skal lénsheitið fellt tímabundið úr gildi í 
40 almanaksdaga og birt á vefsíðu skráningarstofunnar. Á því 
tímabili getur stjórnandi sótt um að skrá heitið með afhendingu 
viðkomandi gagna. Hafi stjórnandinn ekki skráð heitið á 40 
daga tímabilinu, skal lénsheitið eftir það verða tiltækt til 
almennrar skráningar. 

 

VI. KAFLI 

AFTURKÖLLUN OG SAMKOMULAG VEGNA 
ÁGREININGS 

20. gr. 

Afturköllun lénsheita 

Skráningarstofan getur afturkallað lénsheiti að eigin frumkvæði 
og án þess að vísa deilunni í samkomulag utan dómstóla vegna 
ágreinings, eingöngu af eftirfarandi ástæðum: 

a) útistandandi ógreiddar skuldir við skráningarstofuna, 

b) handhafi uppfyllir ekki almennar viðmiðanir um hæfi 
samkvæmt b-lið 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) 733/2002, 

c) brot handhafa á skilmálum skráningar skv. 3. gr. 

Skráningarstofan skal mæla fyrir um málsmeðferð með 
forsendum sem hún getur afturkallað lénsheiti í samræmi við. 
Málsmeðferðin skal innihalda tilkynningu til handhafa 
lénsheitisins sem veitir honum tækifæri til að gera viðeigandi 
ráðstafanir. 

Afturköllun lénsheitis, og framsal þess í kjölfarið ef 
nauðsynlegt reynist, getur einnig orðið í samræmi við ákvörðun 
úrskurðaraðila í samkomulagi utan dómstóla. 

 

21. gr. 

Misnotkunar- og spákaupmennskuskráningar 

1. Skráð lénsheiti skal vera með fyrirvara um afturköllun 
samkvæmt viðeigandi meðferð utan dómstóla eða 
dómsmeðferð, ef nafnið er hið sama, eða svo líkt að ruglingi 
gæti valdið, og annað nafn sem hefur rétt sem er viðurkenndur 
eða stofnað til samkvæmt landslögum og/eða lögum 
Bandalagsins, t.d. réttindi sem nefnd eru í 1. mgr. 10. gr., og ef 
það: 

a) hefur verið skráð af handhafa þess án réttar til heitisins eða 
lögmætra hagsmuna í heitinu eða 

b) hefur verið skráð eða er notað gegn betri vitund. 

2. Hægt er að sýna fram á lögmæta hagsmuni í skilningi a-
liðar 1. mgr. ef: 

a) handhafi lénsheitis hefur, áður en tilkynnt hefur verið um 
sáttamiðlunarferli, notað lénsheitið eða annað heiti sem 
svarar til lénsheitisins í tengslum við framboð á vöru eða 
þjónustu eða hefur hafið sannanlegan undirbúning að slíkri 
notkun, 

b) handhafi lénsheitis hefur, sem fyrirtæki, samtök eða 
einstaklingur, verið almennt þekktur undir lénsheitinu, 
jafnvel þótt ekki hafi verið til staðar réttur sem er 
viðurkenndur eða stofnað til samkvæmt landslögum og/eða 
lögum Bandalagsins, 

c) handhafi lénsheitis notar það á lögmætan hátt sem er ekki í 
viðskiptaskyni eða á sanngjarnan hátt án þess að ætla að 
villa um fyrir neytendum eða skaða orðstír nafns sem hefur 
rétt sem er viðurkenndur eða stofnað til samkvæmt 
landslögum og/eða lögum Bandalagsins.  
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3. Hægt er að sýna fram á að farið sé fram gegn betri vitund í 
skilningi b-liðar 1. mgr. ef: 

a) aðstæður benda til þess að lénsheitið hafi verið skráð eða 
keypt fyrst og fremst í þeim tilgangi að selja, leigja eða 
framselja lénsheitið á annan hátt til handhafa nafns sem 
hefur rétt sem er viðurkenndur eða stofnað til samkvæmt 
landslögum og/eða lögum Bandalagsins eða opinbers aðila 
eða 

b) lénsheitið hefur verið skráð til þess að koma í veg fyrir að 
handhafi nafns sem hefur rétt sem er viðurkenndur eða 
stofnað til samkvæmt landslögum og/eða lögum 
Bandalagsins, eða opinber aðili, sýni það nafn í 
samsvarandi lénsheiti, svo framarlega sem: 

i. hægt er að sýna fram á mynstur slíkrar hegðunar 
skráningaraðilans eða 

ii. lénsheitið hefur ekki verið notað á viðeigandi hátt í 
a.m.k. tvö ár frá dagsetningu skráningar eða 

iii. að við aðstæður þar sem sáttamiðlunarferli var hafið 
hafi handhafi lénsheitis sem hefur rétt sem er 
viðurkenndur eða stofnað til samkvæmt landslögum 
og/eða lögum Bandalagsins eða handhafi lénsheitis 
opinbers aðila lýst yfir ásetningi sínum að nota 
lénsheitið á viðeigandi hátt en ekki gert það innan sex 
mánaða frá þeim degi þegar sáttamiðlunarferlið hófst, 

c) lénsheitið hefur verið skráð fyrst og fremst í þeim tilgangi 
að raska atvinnustarfsemi samkeppnisaðila eða  

d) lénsheitið hefur verið notað af ásetningi til þess að laða 
notendur Netsins, í ábataskyni, að vefsetri handhafa 
lénsheitis eða öðru veffangi, með því að skapa 
ruglingshættu við nafn sem hefur rétt sem er viðurkenndur 
eða stofnað til samkvæmt landslögum og/eða lögum 
Bandalagsins eða við nafn opinbers aðila, þar sem slíkur 
ruglingur verður til í kringum uppruna, kostun, tengsl eða 
meðmæli með vefsíðu eða veffangi eða á vöru eða þjónustu 
á vefsíðunni, eða veffangi handhafa lénsheitis eða 

e) skráð lénsheiti er mannsnafn með engum sýnilegum 
tengslum milli handhafa lénsheitisins og skráðs lénsheitis. 

4. Óheimilt er að skírskota til ákvæða 1., 2. og 3. mgr. í þeim 
tilgangi að hindra kröfur samkvæmt landslögum. 

22. gr. 

Sáttamiðlunarferli 

1. Hvaða aðili sem er getur haft frumkvæði að 
sáttamiðlunarferli ef: 

a) skráningin er gerð í spákaupmennsku- eða 
misnotkunarskyni í skilningi 21. gr. eða 

b) ákvörðun tekin af skráningarstofu stangast á við þessa 
reglugerð eða reglugerð (EB) nr. 733/2002. 

2. Þátttaka í sáttamiðlunarferli skal vera skyldubundin fyrir 
handhafa lénsheitis og skráningarstofuna. 

3. Kærandi skal greiða þóknun fyrir sáttamiðlunina. 

4. Ef aðilar hafa ekki samið um annað eða tilgreint með 
öðrum hætti í skráningarsamningnum milli skráningaryfirvalds 
og handhafa lénsheitis, skal stjórnsýslumeðferðin fara fram á 
tungumáli samningsins. Þessi regla er með fyrirvara um að 
nefndin geti ákvarðað annað, með hliðsjón af málavöxtum. 

5. Kvartanirnar og viðbrögð við þeim skal afhenda þeim 
sáttamiðlunaraðila sem kærandi velur af skránni sem um getur í 
fyrstu mgr. 23. gr. Afhendingin skal gerð í samræmi við þessa 
reglugerð og útgefnar viðbótarverklagsreglur sáttamiðlunar-
aðilans. 

6. Um leið og beiðni um sáttamiðlun hefur verið skráð á 
tilhlýðilegan hátt hjá sáttamiðlunaraðilanum og viðeigandi 
gjald greitt, skal sáttamiðlunaraðilinn upplýsa 
skráningarstofuna um deili á kæranda ásamt lénsheitinu sem 
um ræðir. Skráningarstofan skal fresta uppsögn eða framsali 
lénsheitisins tímabundið uns málsmeðferð til lausnar 
deilumálsins eða málssókn sem leiðir af því er lokið og 
ákvörðunin hefur verið tilkynnt skráningarstofunni. 

7. Sáttamiðlunaraðili skal kanna hvort kvörtunin fari að 
ákvæðum málsmeðferðarreglna sinna, ákvæðum þessarar 
reglugerðar og reglugerðar (EB) nr. 733/2002 og, nema að 
staðfest sé að ekki sé farið að ákvæðum, framsenda kvörtunina 
til svaranda innan fimm virkra daga eftir móttöku gjalds þess 
sem kærandi greiðir. 
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8. Innan 30 virkra daga frá viðtökudegi kvörtunar skal 
svarandi leggja fram svar til sáttamiðlunaraðilans. 

9. Öll skrifleg samskipti til kæranda eða svaranda skulu vera 
með því móti sem kærandi eða svarandi tekur fram, eftir því 
sem við á eða, ef slíkt er ekki tilgreint, rafrænt um Netið, að því 
tilskildu að skrá yfir sendingu sé fáanleg. 

Öll samskipti varðandi sáttamiðlunarferlið við handhafa 
lénsheitis sem þarf að gangast undir sáttamiðlunarferli skal 
senda á viðkomandi heimilisfang sem er aðgengilegt 
skráningarstofunni sem viðheldur skráningu lénsheitisins í 
samræmi við skilmála og skilyrði skráningar. 

10. Svari þátttakandi í sáttamiðlunarferlinu ekki innan tiltekins 
frests eða mæti ekki fyrir nefndina, getur það gefið tilefni til að 
ganga að kröfum mótaðilans. 

11. Ef um er að ræða málsmeðferð sem beinist gegn handhafa 
lénsheitis skal sáttamiðlunarnefnd ákveða að lénsheitið skuli 
afturkallað, ef hún telur skráninguna vera gerða í 
spákaupmennsku- eða misnotkunarskyni, eins og skilgreint er í 
21. gr. Lénsheitið skal framselt til kæranda ef kærandi sækir 
um viðkomandi lénsheiti og uppfyllir almennar 
hæfisviðmiðanir sem settar eru fram í b-lið 2. mgr. 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 733/2002. 

Ef um er að ræða málsmeðferð sem beinist gegn 
skráningarstofunni, skal sáttamiðlunarnefndin ákveða hvort 
ákvörðun tekin af skráningarstofunni brjóti í bága við þessa 
reglugerð eða við reglugerð (EB) nr. 733/2002. 
Sáttamiðlunarnefndin skal ákveða að ákvörðunina skuli ógilda 
og getur ákveðið í viðeigandi tilvikum að lénsheitið sem um 
ræðir skuli framselt, afturkallað eða eignað aðila, að því 
tilskildu að almenn skilyrði fyrir skráningu í b-lið 2. mgr. 4. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 733/2002 séu uppfyllt. 

Í ákvörðun sáttamiðlunarnefndar skal tilgreina dagsetningu 
fyrir framkvæmd ákvörðunarinnar. 

Ákvarðanir nefndarinnar eru teknar með einföldum meirihluta. 
Sáttamiðlunarnefndin skal gefa út ákvörðun sína innan eins 
mánaðar frá móttökudegi svars frá sáttamiðlunaraðila. 
Ákvörðunin skal vera rökstudd. Ákvarðanir nefndarinnar skulu 
birtar. 

12. Innan þriggja virkra daga eftir að sáttamiðlunaraðila berst 
ákvörðun nefndarinnar skal hann birta öllum málsaðilum, 
viðkomandi skráningaryfirvaldi eða skráningaryfirvöldum og 

skráningarstofunni allan texta hennar. Ákvörðunin skal tilkynnt 
skráningarstofunni og kæranda með ábyrgðarpósti eða öðrum 
jafngildum rafrænum hætti. 

13. Niðurstöður sáttamiðlunarinnar eru bindandi fyrir alla aðila 
og skráningarstofuna, nema stofnað verði til málareksturs fyrir 
dómstóli innan 30 almanaksdaga frá því að niðurstaða 
sáttamiðlunarferlisins er kynnt málsaðilum. 

 

23. gr. 

 

Val á sáttamiðlunaraðilum og nefndarmönnum 

1. Skráningarstofunni er heimilt að velja sáttamiðlunaraðila, 
sem skulu vera heiðvirðir aðilar með viðeigandi sérþekkingu, á 
hlutlægan, gagnsæjan hátt án mismununar. Skrá yfir 
sáttamiðlunaraðila skal birt á vefsíðu skráningarstofunnar. 

2. Gerðardómsmenn, sem skipaðir eru í eins eða þriggja 
manna nefnd, skulu fjalla um deilumál sem vísað er í 
sáttamiðlunarferli. 

Nefndarmenn skal velja í samræmi við innri verklagsreglur 
þeirra sáttamiðlunaraðila sem verða fyrir valinu. Þeir skulu 
hafa viðeigandi sérþekkingu og vera valdir á hlutlægan, 
gagnsæjan hátt án mismununar. Hver sáttamiðlunaraðili skal 
halda skrá aðgengilega öllum yfir nefndarmenn og hæfi þeirra. 

Nefndarmaður skal vera óhlutdrægur og óháður og hafa, áður 
en hann samþykkir skipunina, gert sáttamiðlunaraðilanum 
grein fyrir aðstæðum sem gætu vakið réttmætar efasemdir um 
óhlutdrægni hans eða óhæði. Komi upp nýjar aðstæður á 
einhverju stigi stjórnsýslumeðferðar, sem gætu vakið 
rökstuddan grun um að vafi léki á hlutlægni eða sjálfstæði 
nefndarmanns, ber viðkomandi nefndarmanni skylda til að gera 
sáttamiðlunaraðilanum grein fyrir því. 

Skal þá sáttamiðlunaraðilinn skipa staðgengil fyrir 
nefndarmanninn. 

 

VII. KAFLI 

 

LOKAÁKVÆÐI 

 

24. gr. 

 

Gildistaka 

 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 28. apríl 2004. 

 

Fyrir hönd ráðsins, 

Erkki Liikanen 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 


