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LIITE 

OIKAISU 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/517, annettu 19 päivänä 

maaliskuuta 2019, .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 

733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 

kumoamisesta 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 91, 29. maaliskuuta 2019) 

1) Sivulla 25, johdanto-osan 2 kappaleessa: 

on: 

"(2) … .eu-aluetunnus on yksi maailman suurimmista maantieteellisistä aluetunnuksista (ccTLD-

tunnus). …", 

pitää olla: 

"(2) … .eu-aluetunnus on yksi maailman suurimmista maatunnuksista (ccTLD-tunnus). …". 

2) Sivulla 25, johdanto-osan 4 kappaleessa: 

on: 

"… että se tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä vaihtoehtoinen verkkotunnus nykyisten 

maantieteellisten aluetunnusten ja yleisten ylätason verkkotunnusten (gTLD) maailmanlaajuisen 

rekisteröinnin lisäksi.", 

pitää olla: 

"… että se tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä vaihtoehtoinen verkkotunnus nykyisten 

maatunnusten ja yleisten ylätason verkkotunnusten (gTLD) maailmanlaajuisen rekisteröinnin 

lisäksi.". 
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3) Sivulla 26, johdanto-osan 8 kappaleessa: 

on: 

"(8) Jotta voitaisiin paremmin suojella osapuolten oikeutta tehdä sopimus rekisterin ja 

rekisterinpitäjien kanssa, .eu- aluetunnuksen alaisten …", 

pitää olla: 

"(8) Jotta voitaisiin paremmin suojella osapuolten oikeutta tehdä sopimus rekisterin ja 

verkkotunnusvälittäjien kanssa, .eu-aluetunnuksen alaisten …". 

4) Sivulla 26, johdanto-osan 15 kappaleessa: 

on: 

"(15) Maantieteellisiä aluetunnuksia edustavien koodien jakamista rekistereille koordinoi nykyisin 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Rekisterin olisi tehtävä 

ICANN:n kanssa asianmukainen sopimus, jossa määrätään maantieteellisen .eu-

aluetunnuksen jakamisesta ja jossa otetaan huomioon hallitusten neuvoa- antavan komitean 

(GAC) hyväksymät asiaankuuluvat periaatteet.", 

pitää olla: 

"(15) Maatunnuksia edustavien koodien jakamista rekistereille koordinoi nykyisin ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Rekisterin olisi tehtävä ICANN:n 

kanssa asianmukainen sopimus, jossa määrätään .eu-maatunnuksen jakamisesta ja jossa 

otetaan huomioon hallitusten neuvoa-antavan komitean (GAC) hyväksymät asiaankuuluvat 

periaatteet.". 
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5) Sivulla 28, johdanto-osan 29 kappaleessa: 

on: 

"(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 

yleiseurooppalaisen aluetunnuksen toteuttaminen kansallisten maantieteellisten 

aluetunnusten lisäksi, vaan …", 

pitää olla: 

"(29) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 

yleiseurooppalaisen aluetunnuksen toteuttaminen kansallisten maatunnusten lisäksi, vaan 

…". 

6) Sivulla 28, 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa: 

on: 

"1. Tällä asetuksella toteutetaan maantieteellinen .eu-aluetunnus ja sen muiden ….  

2. Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kansallisia maantieteellisiä aluetunnuksia 

koskeviin jäsenvaltioiden järjestelyihin.", 

pitää olla: 

"1. Tällä asetuksella toteutetaan .eu-maatunnus ja sen muiden ….  

2. Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kansallisia maatunnuksia koskeviin 

jäsenvaltioiden järjestelyihin.". 
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7) Sivulla 28, 2 artiklan 1 alakohdassa: 

on: 

"… rekisterin nimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen asetustiedostojen jakelu eri 

nimipalvelimille;", 

pitää olla: 

"… rekisterin juurinimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen vyöhyketiedostojen jakelu eri 

nimipalvelimille;". 

8) Sivulla 28, 2 artiklan 2 alakohdassa: 

on: 

"2) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rekisterin kanssa tehdyn 

sopimuksen perusteella tarjoaa verkkotunnuksia rekisteröiville henkilöille verkkotunnusten 

rekisteröintipalveluja;", 

pitää olla: 

"2) ’verkkotunnusvälittäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rekisterin kanssa 

tehdyn sopimuksen perusteella tarjoaa verkkotunnuksia rekisteröiville henkilöille verkkotunnusten 

rekisteröintipalveluja;". 
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9) Sivulla 28, 2 artiklan 6 alakohdassa: 

on: 

"6) ’rekisteröinnillä’ menettelyn aloittamisesta sen loppuun saattamiseen ulottuvaa toimien ja 

menettelyvaiheiden sarjaa, jonka rekisterinpitäjät ja rekisteri toteuttavat luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön pyynnöstä verkkotunnuksen rekisteröimiseksi määräajaksi.", 

pitää olla: 

"6) ’rekisteröinnillä’ menettelyn aloittamisesta sen loppuun saattamiseen ulottuvaa toimien ja 

menettelyvaiheiden sarjaa, jonka verkkotunnusvälittäjät ja rekisteri toteuttavat luonnollisen 

henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä verkkotunnuksen rekisteröimiseksi määräajaksi.". 

10) Sivulla 30, 5 artiklan 2 kohdassa: 

on: 

"2. Rekisterin ja rekisterinpitäjien välisissä sopimuksissa tai rekisterinpitäjien ja 

verkkotunnusten rekisteröijien välisissä sopimuksissa …", 

pitää olla 

"2. Rekisterin ja verkkotunnusvälittäjien välisissä sopimuksissa tai verkkotunnusvälittäjien ja 

verkkotunnusten rekisteröijien välisissä sopimuksissa …". 
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11) Sivulla 30, 7 artiklassa: 

on: 

"7 artikla  

Rekisterinpitäjät  

1. Rekisterin on akkreditoitava rekisterinpitäjät käyttäen kohtuullisia, läpinäkyviä ja 

syrjimättömiä akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on 

asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti saataville helposti saatavilla olevassa muodossa.  

2. Rekisterin on sovellettava vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa vastaavia palveluja 

tarjoaviin akkreditoituihin . eu-rekisterinpitäjiin. Rekisterin on tarjottava kyseisille rekisterinpitäjille 

palveluja ja tietoja samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omia vastaavia palvelujaan varten.", 

pitää olla: 

"7 artikla  

Verkkotunnusvälittäjät  

1. Rekisterin on akkreditoitava verkkotunnusvälittäjät käyttäen kohtuullisia, läpinäkyviä ja 

syrjimättömiä akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on 

asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti saataville helposti saatavilla olevassa muodossa.  

2. Rekisterin on sovellettava vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa vastaavia palveluja 

tarjoaviin akkreditoituihin .eu-verkkotunnusvälittäjiin. Rekisterin on tarjottava kyseisille 

verkkotunnusvälittäjille palveluja ja tietoja samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omia vastaavia 

palvelujaan varten.". 
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12) Sivulla 31, 10 artiklan f alakohdassa: 

on: 

"f) varmistettava rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien mahdollisuus ratkaista 

kaikki sopimusriidat …", 

pitää olla: 

"f) varmistettava verkkotunnusvälittäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien mahdollisuus 

ratkaista kaikki sopimusriidat …". 

13) Sivulla 32, 12 artiklan 1 kohdassa: 

on: 

"1. Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on varmistaa .eu-

aluetunnuksen turvallisuus, vakaus ja häiriönsietokyky antamalla tarkkoja ja ajantasaisia 

rekisteröintitietoja maantieteellisen .eu-aluetunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava 

tätä tietokantaa asianmukaista huolellisuutta noudattaen.", 

pitää olla: 

"1. Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on varmistaa .eu-

aluetunnuksen turvallisuus, vakaus ja häiriönsietokyky antamalla tarkkoja ja ajantasaisia 

rekisteröintitietoja .eu-maatunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa 

asianmukaista huolellisuutta noudattaen.". 
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14) Sivulla 35, 20 artiklassa, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 733/2002: 

on: 

" ”b) rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan rekisterinpitäjän 

välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille …", 

pitää olla: 

" ”b) rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan 

verkkotunnusvälittäjän välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille 

…". 
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