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VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE
van 28 april 2004
tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid
voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de
beginselen inzake registratie
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en
de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein (1), en met name op artikel 5, lid 1,
Na raadpleging van het register overeenkomstig artikel 5, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 733/2002,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De eerste uitvoeringsfasen van het .eu-topniveaudomein (TLD),
dat krachtens Verordening (EG) nr. 733/2002 zal worden gecreëerd, zijn voltooid door de aanwijzing van een binnen de
Gemeenschap gevestigde rechtspersoon voor het bestuur en
beheer van de functie van register van het .eu-TLD. Het register,
dat bij Beschikking 2003/375/EG van de Commissie (2) is aangewezen, dient een organisatie zonder winstoogmerk te zijn die op
basis van kostendekking en tegen betaalbare prijzen dient te functioneren en diensten dient te verstrekken.

(2)

Het aanvragen van een domeinnaam moet langs elektronische
weg door middel van een eenvoudige, snelle en efficiënte procedure via geaccrediteerde registrators in alle officiële talen van de
instellingen van de Gemeenschap mogelijk zijn.

(3)

De accreditering van registrators dient door het register te worden
uitgevoerd door middel van een procedure die een eerlijke en
open concurrentie tussen registrators waarborgt. Het accrediteringsproces dient objectief, doorzichtig en niet-discriminerend te
zijn. Alleen partijen die voldoen aan bepaalde fundamentele technische eisen die door het register worden vastgesteld, dienen voor
accreditering in aanmerking te komen.

(4)

De registrators mogen alleen aanvragen voor de registratie van
domeinnamen aanvaarden die na hun accreditering zijn ingediend
en dienen deze aanvragen in chronologische volgorde van
ontvangst door te zenden.

(5)

Teneinde een betere bescherming van de rechten van de consument te waarborgen, en onverminderd de communautaire voorschriften inzake bevoegdheid en toepasselijk recht, dient het
toepasselijk recht in geschillen tussen registrators en registreerders
over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

(6)

De registrators dienen hun klanten nauwkeurige contactgegevens
te vragen, zoals hun volledige naam, adres, telefoonnummer en emailadres en gegevens over een natuurlijke of rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de technische toepassing van de domeinnaam.

(7)

Het beleid van het register dient het gebruik van al de officiële
talen van de Gemeenschap te bevorderen.

(8)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 733/2002 kunnen de
lidstaten verlangen dat hun officiële naam en de naam waaronder
zij gewoonlijk bekendstaan, uitsluitend door hun nationale regering rechtstreeks onder het .eu-TLD mogen worden geregistreerd.
Landen waarvan wordt verwacht dat deze na mei 2004 tot de

(1) PB L 113 van 30.4.2002, blz. 1.
(2) PB L 128 van 24.5.2003, blz. 29.
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Europese Unie zullen toetreden, moeten hun officiële naam en de
naam waaronder zij gewoonlijk bekendstaan kunnen blokkeren,
zodat zij op een later tijdstip kunnen worden geregistreerd.
(9)

Een lidstaat dient te worden gemachtigd een exploitant aan te
wijzen die zijn officiële naam en de naam waaronder hij gewoonlijk bekendstaat, als domeinnaam zal registreren. Evenzo dient de
Commissie te worden gemachtigd domeinnamen te selecteren die
door de instellingen van de Gemeenschap zullen worden gebruikt
en de exploitant van deze domeinnamen aan te wijzen. Het
register dient de bevoegdheid te krijgen een aantal gespecificeerde
domeinnamen voor zijn operationele functies te reserveren.

(10)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 733/2002 hebben verschillende lidstaten de Commissie en de
andere lidstaten in kennis gesteld van een beperkte lijst van algemeen erkende namen die betrekking hebben op geografische en/
of geopolitieke begrippen van hun politieke of territoriale organisatie. Deze lijsten bevatten namen die hetzij niet mogen worden
geregistreerd, hetzij alleen overeenkomstig de regels van het overheidsbeleid onder een domein op het tweede niveau mogen
worden geregistreerd. De namen op deze lijsten vallen niet onder
het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.

(11)

Het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt” dient het basisbeginsel te zijn voor de oplossing van geschillen tussen houders
van oudere rechten gedurende de stapsgewijze registratie. Na de
afsluiting van de stapsgewijze registratie dient bij de toewijzing
van domeinnamen het beginsel „wie het eerst komt, het eerst
maalt” te worden gehanteerd.

(12)

Ter bescherming van in het communautaire of nationale recht
erkende oudere rechten dient een procedure voor stapsgewijze
registratie te worden ingevoerd. Stapsgewijze registratie dient in
twee fasen te gebeuren om ervoor te zorgen dat de houders van
oudere rechten afdoende gelegenheid hebben de namen te registreren waarop zij oudere rechten hebben. Het register dient
ervoor te zorgen dat de validering van de rechten gebeurt door
aangewezen validators. Op basis van door de aanvragers verstrekt
bewijsmateriaal dienen de validators de rechten te beoordelen
waarop voor een bepaalde naam aanspraak wordt gemaakt.
Ingeval er twee of meer aanvragers voor een domeinnaam zijn,
die elk oudere rechten hebben, dient de toewijzing van die naam
vervolgens op basis van het beginsel „wie het eerst komt, het
eerst maalt” te gebeuren.

(13)

Het register dient een passende depotovereenkomst te sluiten om
de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en er met
name voor te zorgen dat het bij herdelegatie of andere onvoorziene omstandigheden mogelijk is met een minimale verstoring
diensten te blijven verstrekken aan de plaatselijke internetwereld.
Het register dient ook te voldoen aan de relevante voorschriften,
beginselen, richtsnoeren en beste praktijken inzake gegevensbescherming, met name inzake de hoeveelheid en de aard van de
gegevens in de „WHOIS”-databank. Domeinnamen die door een
rechterlijke instantie van een lidstaat als lasterlijk, racistisch of
strijdig met de openbare orde worden beschouwd, dienen te
worden geblokkeerd en uiteindelijk te worden ingetrokken, zodra
de beslissing van de rechterlijke instantie definitief wordt. Registratie van dergelijke domeinnamen in de toekomst dient te
worden geblokkeerd.

(14)

Bij overlijden of insolventie van de houder van een domeinnaam
dient de domeinnaam, wanneer er bij het verstrijken van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is genomen, gedurende
40 kalenderdagen te worden geschorst. Wanneer de erfgenamen
of beheerders de naam gedurende deze periode niet hebben geregistreerd, dient deze voor algemene registratie beschikbaar te
komen.
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(15)

Domeinnamen moeten om een beperkt aantal gespecificeerde
redenen door het register kunnen worden ingetrokken, nadat de
houder van de domeinnaam de gelegenheid heeft gekregen
afdoende maatregelen te nemen. Domeinnamen moeten ook door
middel van een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting
(Alternative Dispute Resolution — ADR) kunnen worden ingetrokken.

(16)

Het register dient een ADR-procedure in te voeren waarin rekening wordt gehouden met de internationale beste praktijken op dit
gebied en met name met de toepasselijke aanbevelingen van de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) om
ervoor te zorgen dat speculatieve en onrechtmatige registratie zo
veel mogelijk wordt vermeden.

(17)

Het register dient op basis van objectieve, doorzichtige en nietdiscriminerende criteria aanbieders van diensten te selecteren die
over afdoende deskundigheid beschikken. Bij ADR dient een
minimum aan eenvormige procedurele voorschriften in acht te
worden genomen, die vergelijkbaar zijn met de voorschriften in
het eenvormige beleid voor de beslechting van geschillen
(Uniform Dispute Resolution Policy — UDRP) dat door de
Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN)
is vastgesteld.

(18)

Gelet op de ophanden zijnde uitbreiding van de Europese Unie is
het volstrekt noodzakelijk dat het bij deze verordening vastgestelde stelsel van regels met betrekking tot het overheidsbeleid
onmiddellijk in werking treedt.

(19)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor communicatie, dat is
ingesteld bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad (1),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ONDERWERP

Artikel 1
Onderwerp
In deze verordening worden de regels vastgesteld met betrekking tot het
overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein (TLD) en de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie,
zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 733/2002.
HOOFDSTUK II
BEGINSELEN INZAKE REGISTRATIE

Artikel 2
In aanmerking komende partijen en algemene beginselen inzake
registratie
Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2,
onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren.
Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke
domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier
aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met
deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van
deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen
als het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”.
(1) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
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Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn
verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie
verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.
Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, worden domeinnamen
rechtstreeks onder het .eu-TLD geregistreerd.
De registratie van een domeinnaam is alleen geldig nadat de aanvrager
de vergoeding daarvoor heeft betaald.
Onder het .eu-TLD geregistreerde domeinnamen zijn alleen overdraagbaar aan partijen die voor registratie van domeinnamen onder het .euTLD in aanmerking komen.
Artikel 3
Aanvragen tot registratie van domeinnamen
De aanvraag tot registratie van een domeinnaam bevat te allen tijde:
a) de naam en het adres van de partij die de aanvraag indient;
b) een bevestiging langs elektronische weg van de partij die de aanvraag

indient, dat deze voldoet aan de algemene criteria voor in aanmerking
komende partijen die worden vermeld in artikel 4, lid 2, onder b),
van Verordening (EG) nr. 733/2002;
c) een verklaring langs elektronische weg van de partij die de aanvraag

indient, dat de aanvraag tot registratie van de domeinnaam, voorzover
haar bekend, te goeder trouw wordt ingediend en geen inbreuk maakt
op rechten van een derde;
d) een verbintenis langs elektronische weg van de partij die de aanvraag

indient, dat deze alle voorwaarden voor registratie in acht zal nemen,
met inbegrip van het in hoofdstuk VI omschreven beleid inzake de
buitengerechtelijke beslechting van geschillen.
Elke wezenlijke onjuistheid in de onder a) tot en met d) vermelde gegevens vormt een inbreuk op de voorwaarden voor registratie.
Controles op de geldigheid van de aanvragen voor registratie door het
register gebeuren na de registratie op initiatief van het register of naar
aanleiding van een geschil over de registratie van de desbetreffende
domeinnaam, met uitzondering van aanvragen die tijdens de stapsgewijze registratieprocedure uit hoofde van de artikelen 10, 12 en 14
worden ingediend.
Artikel 4
Accreditering van registrators
Alleen door het register geaccrediteerde registrators mogen diensten
voor de registratie van namen onder het .eu-TLD aanbieden.
De procedure voor de accreditering van registrators wordt door het
register vastgesteld. Deze procedure dient redelijk, doorzichtig en nietdiscriminerend te zijn en doeltreffende en eerlijke mededingingsvoorwaarden te waarborgen.
Registrators moeten toegang hebben tot en gebruikmaken van de geautomatiseerde registratiesystemen van het register. Het register kan daarnaast nog andere fundamentele technische eisen voor de accreditering
van registrators stellen.
Het register kan registrators verzoeken de registratievergoedingen, die
jaarlijks op basis van een redelijke evaluatie van de markt door het
register worden vastgesteld, vooraf te betalen.
De procedure voor accreditering, de voorwaarden voor de accreditering
van registrators en de lijst van geaccrediteerde registrators worden door
het register in een gemakkelijk toegankelijke vorm openbaar gemaakt.
Elke registrator wordt door een overeenkomst met het register verplicht
de voorwaarden van de accreditering na te leven en met name te
voldoen aan de in deze verordening vastgelegde beginselen van het
overheidsbeleid.
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Artikel 5
Bepalingen inzake registrators
Overeenkomsten tussen de registrator en de registreerder van een
domeinnaam kunnen, onverminderd alle voorschriften inzake bevoegdheid en toepasselijk recht, niet een ander recht dan het recht van een van
de lidstaten als toepasselijk recht aanwijzen, noch een andere instantie
voor de beslechting van geschillen dan die welke overeenkomstig artikel
23 is geselecteerd door het register, noch een buiten de Gemeenschap
gevestigde arbitrage-instantie of rechterlijke instantie aanwijzen.
Een registrator die meer dan één aanvraag tot registratie voor dezelfde
naam ontvangt, dient deze aanvragen in de chronologische volgorde
waarin deze zijn ontvangen, bij het register in.
Alleen na de datum van accreditering ontvangen aanvragen worden bij
het register ingediend.
De registrators vragen alle aanvragers dat zij nauwkeurige en betrouwbare contactgegevens verstrekken van ten minste één natuurlijke of
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de technische toepassing van
de domeinnaam die wordt aangevraagd.
Registrators kunnen overeenkomstig het toepasselijke nationale en
communautaire recht keurmerk-, authentificatie- en trustmarkregelingen
ontwikkelen om het vertrouwen van de consument in de betrouwbaarheid van informatie die beschikbaar is onder een door hen geregistreerde
domeinnaam, te bevorderen.
HOOFDSTUK III
TALEN EN GEOGRAFISCHE BEGRIPPEN

Artikel 6
Talen
De registratie van domeinnamen onder het .eu-TLD begint enkel nadat
het register de Commissie heeft meegedeeld dat het indienen van
aanvragen voor de registratie van domeinnamen en mededelingen over
beslissingen aangaande registratie in alle officiële en werktalen van de
instellingen van de Gemeenschap, hierna „officiële talen” genoemd,
mogelijk zijn.
Het register zorgt ervoor dat alle mededelingen van het register die
gevolgen hebben voor de rechten van een partij in verband met een registratie, zoals de toekenning, de overdracht, de annulering of de intrekking van een domeinnaam, in alle officiële talen mogelijk zijn.
Het register voert de registratie van domeinnamen in alle alfabetische
tekens van de officiële talen uit, wanneer er afdoende internationale
normen beschikbaar worden.
Het register is niet verplicht taken uit te voeren met gebruikmaking van
andere talen dan de officiële talen.
Artikel 7
Procedure voor gereserveerde geografische en geopolitieke namen
De bezwaren tegen de lijsten van algemeen erkende namen overeenkomstig artikel 5, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 733/2002
worden ingediend bij de leden van het bij artikel 22, lid 1, van Richtlijn
2002/21/EG ingestelde Comité voor communicatie en bij de directeurgeneraal van het directoraat-generaal Informatiemaatschappij van de
Commissie. De leden van het Comité voor communicatie en de directeur-generaal kunnen voor deze kennisgevingen andere contactpunten
aanwijzen.
De kennisgeving van bezwaren en de aanwijzing van contactpunten
gebeuren in de vorm van elektronische post, bezorging door een koerier
of in eigen persoon of bezorging door de post bij een aangetekende brief
met ontvangstbewijs.
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Nadat eventuele bezwaren zijn opgelost, publiceert het register op zijn
website twee lijsten van namen. De ene lijst bevat de namen waarvan de
Commissie heeft meegedeeld dat zij „niet registreerbaar” zijn. De andere
lijst bevat de namen waarvan de Commissie het register in kennis heeft
gesteld dat zij „uitsluitend onder een domein op het tweede niveau registreerbaar” zijn.
▼M1
Artikel 8
Reservering van namen door landen en alfa-2-codes die voor landen
staan
1.
De in de lijst in de bijlage bij deze verordening opgenomen namen
worden uitsluitend door de in de lijst vermelde landen als domeinnaam
op het tweede niveau rechtstreeks onder het .eu-TLD gereserveerd of
geregistreerd.
2.
Alfa-2-codes die voor landen staan worden niet als domeinnaam
op het tweede niveau rechtstreeks onder het .eu-TLD geregistreerd.
▼B
Artikel 9
Domeinnamen op het tweede niveau voor geografische en geopolitieke namen
De registratie van geografische en geopolitieke begrippen als domeinnaam overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder b), van Verordening (EG)
nr. 733/2002 kan worden aangeboden door een lidstaat die de namen
heeft meegedeeld. Dit kan gebeuren onder elke domeinnaam die door
deze lidstaat is geregistreerd.
De Commissie kan het register verzoeken de domeinnamen rechtstreeks
onder het .eu-TLD in te voeren om door de instellingen en instanties
van de Gemeenschap te worden gebruikt. Na de inwerkingtreding van
deze verordening en uiterlijk een week voor het begin van de in hoofdstuk IV bedoelde stapsgewijze registratieperiode stelt de Commissie het
register in kennis van de namen die dienen te worden gereserveerd en
van de instanties die de instellingen en instanties van de Gemeenschap
bij de registratie van de namen vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK IV
STAPSGEWIJZE REGISTRATIE

Artikel 10
In aanmerking komende partijen en namen die zij kunnen registreren
1.
De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen
gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene
registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van
domeinnamen indienen.
Onder „oudere rechten” wordt onder andere verstaan: geregistreerde
nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen of
oorsprongsbenamingen en, voorzover deze worden beschermd uit
hoofde van het nationale recht in de lidstaat waar deze in bezit zijn,
ongeregistreerde merken, handelsnamen, bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, familienamen en kenmerkende titels van beschermde literaire en
kunstwerken.
Onder „overheidsinstanties” wordt verstaan: instellingen en instanties
van de Gemeenschap, nationale en plaatselijke regeringen, regeringsinstanties, publiekrechtelijke autoriteiten, organisaties en instanties en
internationale en intergouvernementele organisaties.
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2.
De registratie op basis van oudere rechten omvat de registratie van
de volledige naam waarvoor de oudere rechten bestaan, zoals deze wordt
geschreven in de documentatie waarmee wordt aangetoond dat dergelijke rechten bestaan.
3.
De registratie door een overheidsinstantie kan de volledige naam
van de overheidsinstantie omvatten of het letterwoord dat in het algemeen wordt gebruikt. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor
het bestuur van een bepaald geografisch gebied, kunnen ook de volledige naam van het gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de naam
waaronder het gebied gewoonlijk bekendstaat, registreren.
Artikel 11
Speciale tekens
Bij de registratie van volledige namen die bestaan uit verschillende
woorden of woorddelen die door spaties worden gescheiden, wordt identiteit geacht te bestaan met deze volledige namen wanneer de overeenkomstige domeinnaam wordt gevormd door de woorden of woorddelen
met een koppelteken te verbinden of zonder spatie aan elkaar te
schrijven.
Wanneer de naam, waarvoor aanspraak op oudere rechten wordt
gemaakt, speciale tekens, spaties of leestekens bevat, worden deze
volledig uit de overeenkomstige domeinnaam geschrapt, vervangen door
koppeltekens of indien mogelijk getranscribeerd.
De in de tweede alinea bedoelde tekens en leestekens omvatten:
˜ @ # $ % ˆ & * ( ) + = <>{ } [ ] | \ /: ; ' , . ?
Indien de naam met oudere rechten letters met extra toevoegingen bevat
die niet in ASCII-code kunnen worden gereproduceerd, zoals ä, é of ñ,
worden, onverminderd artikel 6, derde alinea, de betrokken letters gereproduceerd zonder deze toevoegingen (zoals a, e en n) of worden zij
vervangen door gebruikelijk aanvaarde spellingen (zoals ae). In alle
andere opzichten dient de domeinnaam identiek te zijn aan de woorddelen of woorden in de naam met oudere rechten.
Artikel 12
Beginselen voor stapsgewijze registratie
1.
►M1 De stapsgewijze registratie begint niet voordat aan het
vereiste van artikel 6, eerste alinea, wordt voldaan. ◄
Het register publiceert ten minste twee maanden van tevoren de datum
waarop de stapsgewijze registratie begint, en stelt alle geaccrediteerde
registrators daarvan in kennis.
Het register publiceert op zijn website twee maanden voor het begin van
de stapsgewijze registratie een gedetailleerde beschrijving van alle technische en administratieve maatregelen die het zal gebruiken om een
juist, eerlijk en technisch verantwoord beheer van de stapsgewijze registratie te waarborgen.
2.
De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden.
De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de
periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.
De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.
Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de
houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1,
vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en
communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10,
lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.
Gedurende het tweede deel van de stapsgewijze registratie kunnen de
namen die gedurende het eerste deel kunnen worden geregistreerd en de
namen die op alle andere oudere rechten zijn gebaseerd, als domeinnaam
worden aangevraagd door de houders van oudere rechten op deze
namen.
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3.
In de aanvraag tot registratie van een domeinnaam op basis van
oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en 2, wordt een verwijzing opgenomen naar de rechtsgrondslag in het nationale of communautaire recht voor het recht op de naam, alsmede andere relevante informatie zoals het registratienummer van een merk, informatie over de
publicatie in een staatsblad of staatscourant en informatie over de registratie bij beroeps- of bedrijfsverenigingen en kamers van koophandel.
4.
Het register kan voor aanvragen tot registratie van een domeinnaam een aanvullende vergoeding in rekening brengen, mits deze
uitsluitend dient ter dekking van de kosten die bij toepassing van dit
hoofdstuk worden gemaakt. Het register kan afhankelijk van de
complexiteit van het voor de validering van oudere rechten benodigde
proces gedifferentieerde vergoedingen in rekening brengen.
5.
Aan het einde van de stapsgewijze registratie wordt op kosten van
het register een onafhankelijke controle uitgevoerd en worden de bevindingen aan de Commissie meegedeeld. De controleur wordt na raadpleging van de Commissie door het register aangewezen. De controle is
bedoeld ter bevestiging dat het register in de periode van stapsgewijze
registratie in operationeel en technisch opzicht op eerlijke, adequate en
verantwoorde wijze het beheer heeft gevoerd.
6.
Voor de beslechting van geschillen over domeinnamen zijn de in
hoofdstuk VI opgenomen regels van toepassing.
Artikel 13
Selectie van validators
Validators zijn rechtspersonen die binnen het grondgebied van de
Gemeenschap gevestigd zijn. Validators zijn instanties die goed bekendstaan en afdoende deskundigheid hebben. Het register selecteert de validators op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze en zorgt
daarbij voor een zo ruim mogelijke geografische spreiding. Het register
verlangt dat de validator de validering op een objectieve, doorzichtige
en niet-discriminerende wijze uitvoert.
De lidstaten zorgen voor de validering van de in artikel 10, lid 3,
bedoelde namen. Daartoe zenden de lidstaten de Commissie binnen twee
maanden na de inwerkingtreding van deze verordening een duidelijke
vermelding van de adressen waaraan het documentatiemateriaal ter verificatie dient te worden verzonden. De Commissie stelt het register van
deze adressen in kennis.
Het register publiceert op zijn website informatie over de validators.
Artikel 14
Validering en registratie van gedurende de stapsgewijze registratie
ontvangen aanvragen
Alle aanspraken op oudere rechten uit hoofde van artikel 10, leden 1 en
2, moeten controleerbaar zijn aan de hand van schriftelijk bewijsmateriaal dat de rechten aantoont op grond van het recht krachtens hetwelk
zij bestaan.
Het register blokkeert na ontvangst van de aanvraag de desbetreffende
domeinnaam, totdat de validering is uitgevoerd of de termijn voor
ontvangst van de documentatie is verstreken. Ingeval het register gedurende de periode van stapsgewijze registratie meer dan een aanspraak op
dezelfde domeinnaam ontvangt, worden de aanvragen in strikt chronologische volgorde behandeld.
Het register stelt een databank beschikbaar met informatie over de
domeinnamen waarvoor tijdens de procedure voor stapsgewijze registratie een aanvraag is ingediend, de aanvragers, de registrator die de
aanvraag heeft ingediend, de termijn voor de indiening van valideringsdocumenten en latere aanspraken op de namen.
Elke aanvrager dient schriftelijk bewijsmateriaal in waaruit blijkt dat hij
de houder van de oudere rechten op de betrokken naam is waarop hij
aanspraak maakt. Het bewijsmateriaal wordt ingediend bij een door het
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register aangewezen validator. De aanvrager dient het materiaal op zodanige wijze in, dat het binnen 40 dagen na de indiening van de aanvraag
voor de domeinnaam door de validator wordt ontvangen. Wanneer het
documentatiemateriaal niet binnen deze termijn is ontvangen, wordt de
aanvraag voor de domeinnaam afgewezen.
De validator voorziet het documentatiemateriaal na ontvangst van een
tijdstempel.
De validator onderzoekt de aanvragen voor een bepaalde domeinnaam
in de volgorde waarin de aanvragen door het register zijn ontvangen.
De validator onderzoekt of de aanvrager die als eerste in aanmerking
komt voor de beoordeling van een domeinnaam en die het schriftelijk
bewijsmateriaal vóór het verstrijken van de termijn heeft ingediend,
oudere rechten op de naam heeft. Indien het schriftelijk bewijsmateriaal
niet tijdig is ontvangen of indien de validator concludeert dat de oudere
rechten niet door dit bewijsmateriaal worden bevestigd, stelt hij het
register hiervan in kennis.
Indien de validator concludeert dat er oudere rechten bestaan met betrekking tot de aanvraag tot een bepaalde domeinnaam die het eerst in
aanmerking komt, stelt hij het register hiervan in kennis.
Dit onderzoek van elke aanspraak in chronologische volgorde van
ontvangst wordt voortgezet, totdat er een aanspraak wordt gevonden
waarvoor oudere rechten op de desbetreffende naam door een validator
worden bevestigd.
Het register registreert de domeinnaam volgens het beginsel „wie het
eerst komt, het eerst maalt” indien het oordeelt dat de aanvrager het
bestaan van een ouder recht heeft aangetoond overeenkomstig de in de
tweede, derde en vierde alinea vermelde procedure.
HOOFDSTUK V
RESERVERINGEN, WHOIS-GEGEVENS ENREGISTRATIE VAN ONGEOORLOOFDE NAMEN

Artikel 15
Depotovereenkomst
1.
Het register sluit op eigen kosten een overeenkomst met een goed
bekendstaande beheerder of andere bewaarnemer die op het grondgebied
van de Gemeenschap gevestigd is, waarbij de Commissie als de begunstigde van de depotovereenkomst wordt aangewezen. De Commissie
keurt deze overeenkomst goed voordat deze wordt gesloten. Het register
deponeert dagelijks een elektronische kopie van de actuele inhoud van
de .eu-databank bij de bewaarnemer.
2.
In de overeenkomst wordt bepaald dat de gegevens onder de
volgende voorwaarden door de bewaarnemer worden bewaard:
a) de gegevens worden ontvangen en in depot gehouden, en ondergaan

tot de afgifte aan de Commissie geen andere procedure dan een
controle op volledigheid, samenhang en juist formaat;
b) de gegevens worden bij het verstrijken van de overeenkomst, indien

deze niet wordt verlengd, of bij de beëindiging van de overeenkomst
tussen het register en de Commissie om een van de in de overeenkomst vermelde redenen, en ongeacht eventuele geschillen of rechtsgedingen tussen de Commissie en het register, uit depot vrijgegeven;
c) wanneer het depot wordt vrijgegeven, heeft de Commissie het exclu-

sieve, onherroepelijke en kosteloze recht om alle rechten uit te
oefenen of te laten uitoefenen die nodig zijn om het register opnieuw
aan te wijzen;
d) indien de overeenkomst met het register wordt beëindigd, neemt de

Commissie met de medewerking van het register alle nodige maatregelen om de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheid voor
het .eu-TLD en eventuele financiële reserves over te dragen aan een
door de Commissie aan te wijzen partij; in dat geval stelt het register
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alles in het werk om verstoring van de dienstverlening te voorkomen
en blijft het met name de in depot gegeven informatie bijwerken
totdat de overdracht is voltooid.
Artikel 16
WHOIS-databank
De WHOIS-databank is bedoeld om redelijk juiste en actuele informatie
te verschaffen over de contactpunten die de domeinnamen onder het .euTLD technisch en bestuurlijk beheren.
De WHOIS-databank bevat informatie over de houder van een domeinnaam die gelet op het doel van de databank relevant en niet buitensporig
is. Indien informatie gelet op het doel van de databank niet strikt noodzakelijk is, en de houder van de domeinnaam een natuurlijke persoon is,
vereist de informatie die publiek beschikbaar moet worden gemaakt,
ondubbelzinnig de toestemming van de houder van de domeinnaam.
Wanneer opzettelijk onjuiste informatie wordt ingediend, vormt dit een
grond voor het oordeel dat bij de registratie van de domeinnaam inbreuk
is gemaakt op de voorwaarden voor registratie.
Artikel 17
Door het register gereserveerde namen
De volgende namen worden voor de operationele functies van het
register gereserveerd:
eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu,
eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu
Artikel 18
Registratie van ongeoorloofde namen
Wanneer een domeinnaam door een rechterlijke instantie van een lidstaat
als lasterlijk, racistisch of strijdig met de openbare orde wordt
beschouwd, wordt deze na kennisgeving van een beslissing van een
rechterlijke instantie door het register geblokkeerd en na kennisgeving
van een definitieve beslissing van een rechterlijke instantie ingetrokken.
Het register blokkeert de registratie van namen waarvoor een dergelijke
beslissing is uitgesproken zolang deze beslissing geldt.
Artikel 19
Overlijden en vereffening
1.
Indien de houder van een domeinnaam gedurende de registratieperiode van de domeinnaam overlijdt, kunnen de executeurs of de erfgenamen de overdracht van de naam aan de erfgenamen aanvragen,
waartoe zij de nodige documentatie indienen. Indien bij het verstrijken
van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is genomen, wordt
de domeinnaam gedurende een periode van 40 kalenderdagen geschorst
en wordt op de website van het register bekendgemaakt. Gedurende
deze periode kunnen de executeurs of de wettelijke erfgenamen de registratie van de naam aanvragen, waartoe zij de nodige documentatie
indienen. Indien de erfgenamen de naam gedurende deze periode van 40
dagen niet hebben geregistreerd, wordt de domeinnaam daarna beschikbaar voor algemene registratie.
2.
Indien de houder van de domeinnaam een onderneming, een
natuurlijke of rechtspersoon of een organisatie is die gedurende de registratieperiode van de domeinnaam het voorwerp wordt van insolventieprocedures, vereffening, staking van de activiteiten, gerechtelijke vereffening of een soortgelijke procedure naar nationaal recht, kan de wettelijk aangewezen beheerder van de houder van de domeinnaam de overdracht aan de koper van de activa van de houder van de domeinnaam
aanvragen, waartoe hij de nodige documentatie indient. Indien er bij het
verstrijken van de registratieperiode geen initiatief tot overdracht is
genomen, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 40 kalenderdagen geschorst en op de website van het register bekendgemaakt.
Gedurende deze periode kan de beheerder de registratie van de naam
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aanvragen, waartoe hij de nodige documentatie indient. Indien de
beheerder de naam gedurende deze periode van 40 dagen niet heeft
geregistreerd, wordt de domeinnaam daarna beschikbaar voor algemene
registratie.
HOOFDSTUK VI
INTREKKING EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Artikel 20
Intrekking van domeinnamen
Het register kan een domeinnaam uit eigen beweging, zonder het geschil
aan een buitengerechtelijke beslechting van geschillen voor te leggen,
uitsluitend op de volgende gronden intrekken:
a) achterstallige onbetaalde schulden aan het register;
b) de houder voldoet niet aan de algemene criteria om in aanmerking te

komen uit hoofde van artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening
(EG) nr. 733/2002;
c) de houder pleegt inbreuk op de voorwaarden voor registratie uit

hoofde van artikel 3.
Het register stelt een procedure in, die het kan volgen om domeinnamen
op deze gronden in te trekken. Deze procedure omvat een kennisgeving
aan de houder van de domeinnaam en stelt hem in de gelegenheid de
nodige maatregelen te nemen.
De intrekking van een domeinnaam, indien nodig gevolgd door de overdracht daarvan, kan ook geschieden op grond van een beslissing van
een instantie voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen.
Artikel 21
Speculatieve en onrechtmatige registratie
1.
Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een
passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken
wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis
vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire
wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1,
genoemde rechten, en indien hij:
a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam

is geregistreerd, of
b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

2.
Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden
aangetoond wanneer:
a) de houder van een domeinnaam deze domeinnaam of een met de

domeinnaam overeenkomende naam, vóór enige kennisgeving van
een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), heeft
gebruikt in verband met het aanbieden van goederen of diensten of
aantoonbare voorbereidingen heeft getroffen om dit te doen;
b) de houder van een domeinnaam een onderneming, organisatie of

natuurlijke persoon is die algemeen bekend heeft gestaan onder de
domeinnaam, zelfs bij ontbreken van een in de nationale en/of
communautaire wetgeving erkend of ingesteld recht;
c) de houder van een domeinnaam een wettig en niet-commercieel of

eerlijk gebruik van de domeinnaam maakt, zonder dat deze de bedoeling heeft de consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan
de reputatie van een naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld.
3.
Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:
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a) omstandigheden erop wijzen dat de domeinnaam voornamelijk is

geregistreerd of verworven met het oog op het verkopen, verhuren of
anderszins overdragen van de domeinnaam aan de houder van een
naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving een
recht is erkend of ingesteld, of aan een overheidsinstantie, of
b) de domeinnaam is geregistreerd teneinde de houder van een derge-

lijke naam waarop in de nationale en/of communautaire wetgeving
een recht is erkend of ingesteld, of een overheidsinstantie te verhinderen deze naam in een overeenkomstige domeinnaam weer te geven,
mits:
i) een patroon van dergelijk gedrag door de registrator kan worden
aangetoond, of
ii) de domeinnaam gedurende ten minste twee jaar na de datum van
registratie niet op een relevante wijze is gebruikt, of
iii) de houder van een domeinnaam waarop in de nationale en/of
communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of de
houder van een domeinnaam van een overheidsinstantie ten tijde
van de inleiding van de ADR-procedure heeft verklaard dat het
zijn bedoeling was de domeinnaam op een relevante wijze te
gebruiken maar dit niet binnen zes maanden na de datum van
inleiding van de ADR-procedure heeft gedaan;
c) de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd teneinde de beroepsma-

tige activiteiten van een concurrent te verstoren, of
d) de domeinnaam opzettelijk is gebruikt om, met het oog op commer-

cieel voordeel, internetgebruikers aan te trekken naar de website van
de houder van een domeinnaam of een andere on-linelocatie door
mogelijke verwarring te doen ontstaan met een naam waarop in de
nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, of een naam van een overheidsinstantie. Deze mogelijke
verwarring kan zich voordoen ten aanzien van de herkomst, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of locatie, of van
een product of dienst op de website of locatie van de houder van een
domeinnaam, of
e) de geregistreerde domeinnaam een persoonsnaam is en er geen

aantoonbaar verband bestaat tussen de houder van de domeinnaam en
de geregistreerde domeinnaam.
4.
De leden 1, 2 en 3 mogen niet worden ingeroepen om aanspraken
uit hoofde van het nationale recht te belemmeren.
Artikel 22
Procedure voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR)
1.
Een ADR-procedure kan door elke partij worden ingeleid
wanneer:
a) de registratie speculatief of onrechtmatig is in de zin van artikel 21,

of
b) een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verorde-

ning of met Verordening (EG) nr. 733/2002.
2.
Deelname aan de ADR-procedure is verplicht voor de houder van
een domeinnaam en het register.
3.

Door de klager wordt een vergoeding voor de ADR betaald.

4.
Tenzij door de partijen iets anders wordt overeengekomen of in de
registratieovereenkomst tussen de registrator en de houder van de
domeinnaam iets anders wordt vermeld, wordt als taal van de administratieve procedure de taal van die overeenkomst gebruikt. Deze regel
geldt evenwel met inachtneming van de bevoegdheid van het panel om
gelet op de omstandigheden van het geval iets anders te bepalen.
5.
De klachten en de reacties op die klachten moeten worden ingediend bij een ADR-aanbieder die door de klager overeenkomstig deze
verordening en de bekendgemaakte aanvullende procedures van de
ADR-aanbieder wordt gekozen uit de in artikel 23, lid 1, bedoelde lijst.
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6.
Zodra een verzoek voor ADR op de juiste wijze bij de ADRaanbieder wordt ingediend en de verschuldigde vergoeding wordt
betaald, stelt de ADR-aanbieder het register in kennis van de identiteit
van de klager en de betrokken domeinnaam. Het register schorst een
eventuele annulering of overdracht van de betrokken domeinnaam totdat
de procedure voor geschillenbeslechting of de daaropvolgende gerechtelijke procedure is beeindigd en de beslissing aan het register is meegedeeld.
7.
De ADR-aanbieder onderzoekt of de klacht verenigbaar is met zijn
procedurevoorschriften, het bepaalde in deze verordening en in Verordening (EG) nr. 733/2002, en zendt, tenzij niet-verenigbaarheid wordt vastgesteld, de klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door de
eiser te betalen vergoeding door naar de verweerder.
8.
Binnen 30 werkdagen na de datum van ontvangst van de klacht
dient de verweerder een reactie in bij de ADR-aanbieder.
9.
Alle schriftelijke mededelingen aan de klager of de verweerder
worden gedaan op de wijze waarvan de klager respectievelijk
verweerder heeft aangegeven dat deze daaraan de voorkeur aan geeft of,
wanneer deze voorkeur niet is aangegeven, elektronisch via het internet,
mits er een registratie van verzending beschikbaar is.
Alle mededelingen over de ADR-procedure aan de houder van een
domeinnaam waarvoor een ADR-procedure loopt, worden verzonden
aan het adres waarover de registrator beschikt die de registratie van de
domeinnaam overeenkomstig de voorwaarden van registratie verzorgt.
10.
Wanneer een van de bij een ADR-procedure betrokken partijen
niet binnen de vastgestelde termijnen reageert of niet op een hoorzitting
van het panel verschijnt, kan dit worden beschouwd als een grond om
de vorderingen van de tegenpartij te aanvaarden.
11. In het geval van een procedure tegen een houder van een domeinnaam beslist het ADR-panel dat de domeinnaam wordt ingetrokken
indien het tot de conclusie komt dat de registratie speculatief of onrechtmatig is, zoals omschreven in artikel 21. De domeinnaam wordt aan de
klager overgedragen indien de klager deze domeinnaam aanvraagt en
voldoet aan de algemene criteria om in aanmerking te komen die zijn
vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 733/2002.
In het geval van een procedure tegen het register beslist het ADR-panel
of een door het register genomen beslissing strijdig is met deze verordening of met Verordening (EG) nr. 733/2002. Het ADR-panel beslist dat
de beslissing nietig wordt verklaard en kan indien passend beslissen de
desbetreffende domeinnaam over te dragen, in te trekken of toe te
kennen, mits indien nodig wordt voldaan aan de algemene criteria om in
aanmerking te komen die zijn vermeld in artikel 4, lid 2, onder b), van
Verordening (EG) nr. 733/2002.
In de beslissing van het ADR-panel wordt vermeld op welke datum de
beslissing moet worden uitgevoerd.
De beslissingen van het panel worden met eenvoudige meerderheid van
stemmen genomen. Het ADR-panel neemt zijn beslissing binnen één
maand na datum van ontvangst door de ADR-aanbieder van de reactie.
De beslissing wordt naar behoren gemotiveerd. De beslissingen van het
panel worden bekendgemaakt.
12.
Binnen drie werkdagen na ontvangst van de beslissing van het
panel stelt de ADR-aanbieder elke partij, de betrokken registrators en
het register in kennis van de volledige tekst van de beslissing. Het
register en de klager worden van de beslissing in kennis gesteld via een
aangetekende brief of op een andere gelijkwaardige elektronische wijze.
13.
De resultaten van ADR zijn bindend voor de partijen en het
register, tenzij er binnen dertig kalenderdagen na de kennisgeving van
het resultaat van de ADR-procedure aan de partijen een gerechtelijke
procedure wordt ingeleid.
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Artikel 23
Selectie van aanbieders en panelleden voor alternatieve geschillenbeslechting
1.
Het register kan op objectieve, doorzichtige en niet-discriminerende wijze ADR-aanbieders, die goed bekendstaan en over gepaste
deskundigheid beschikken, selecteren. Op de website van het register
wordt een lijst van de ADR-aanbieders bekendgemaakt.
2.
Een geschil waarvoor de ADR-procedure wordt gevolgd, wordt
onderzocht door arbiters die als een panel van één of drie leden worden
gekozen.
De panelleden worden overeenkomstig de interne procedures van de
geselecteerde ADR-aanbieders gekozen. Zij moeten over passende
deskundigheid beschikken en worden op een objectieve, doorzichtige en
niet-discriminerende wijze gekozen. Elke ADR-aanbieder houdt een
openbare lijst van panelleden en hun kwalificaties bij.
Een panellid is onpartijdig en onafhankelijk en heeft alvorens de benoeming te aanvaarden aan de ADR-aanbieder alle omstandigheden bekendgemaakt die aanleiding kunnen geven tot gerechtvaardigde twijfel ten
aanzien van zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Indien er gedurende enige fase van de bestuurlijke procedures nieuwe omstandigheden
ontstaan die aanleiding zouden kunnen geven tot gerechtvaardigde
twijfel ten aanzien van de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van het
panellid, deelt het panellid deze omstandigheden onmiddellijk aan de
ADR-aanbieder mee.
In dergelijke gevallen benoemt de ADR-aanbieder een plaatsvervangend
panellid.
HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALING

Artikel 24
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE
1. Lijst van namen per land en van de landen die deze kunnen registreren

OOSTENRIJK
1) österreich
2) oesterreich
3) republik-österreich
4) republik-oesterreich
5) afstria
6) dimokratia-afstria
7) østrig
8) republikken-østrig
9) oestrig
10) austria
11) republic-austria
12) república-austria
13) autriche
14) république-autriche
15) oostenrijk
16) republiek-oostenrijk
17) república-austria
18) itävalta
19) itävallan-tasavalta
20) itaevalta
21) österrike
22) oesterrike
23) republik-österrike
24) rakousko
25) republika-rakousko
26) repubblica-austria
27) austrija
28) republika-austrija
29) respublika-austrija
30) ausztria
31) Osztrák-Köztársaság
32) Republika-Austriacka
33) rakúsko
34) republika-rakúsko
35) avstrija
36) republika-avstrija
37) awstrija
38) republika-awstrija
39) republikösterreich
40) republikoesterreich
41) dimokratiaafstria
42) republikkenøstrig
43) republicaustria
44) repúblicaaustria
45) républiqueautriche
46) repubblicaaustria
47) republiekoostenrijk
48) repúblicaaustria
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49) tasavaltaitävalta
50) republikösterrike
51) republikarakousko
52) republikaaustrija
53) respublikaaustrija
54) OsztrákKöztársaság
55) RepublikaAustriacka
56) republikarakúsko
57) republikaavstrija
58) republikaawstrija
59) aostria
60) vabariik-aostria
61) vabariikaostria

BELGIË
1) belgie
2) belgië
3) belgique
4) belgien
5) belgium
6) bélgica
7) belgica
8) belgio
9) belgia
10) belgija
11) vlaanderen
12) wallonie
13) wallonië
14) brussel
15) vlaamse-gemeenschap
16) franse-gemeenschap
17) duitstalige-gemeenschap
18) vlaams-gewest
19) waals-gewest
20) brussels-hoofdstedelijk-gewest
21) flandre
22) bruxelles
23) communauté-flamande
24) communaute-flamande
25) communauté-française
26) communaute-francaise
27) communaute-germanophone
28) communauté-germanophone
29) région-flamande
30) region-flamande
31) région-wallonne
32) region-wallonne
33) région-de-bruxelles-capitale
34) region-de-bruxelles-capitale
35) flandern
36) wallonien
37) bruessel
38) brüssel
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39) flaemische-gemeinschaft
40) flämische-gemeinschaft
41) franzoesische-gemeinschaft
42) französische-gemeinschaft
43) deutschsprachige-gemeinschaft
44) flaemische-region
45) flämische-region
46) wallonische-region
47) region-bruessel-hauptstadt
48) region-brüssel-hauptstadt
49) flanders
50) wallonia
51) brussels
52) flemish-community
53) french-community
54) german-speaking-community
55) flemish-region
56) walloon-region
57) brussels-capital-region
58) flandes
59) valonia
60) bruselas
61) comunidad-flamenca
62) comunidad-francesa
63) comunidad-germanófona
64) comunidad-germanofona
65) region-flamenca
66) región-flamenca
67) region-valona
68) región-valona
69) region-de-bruselas-capital
70) región-de-bruselas-capital
71) fiandre
72) vallonia
73) communita-fiamminga
74) communità-fiamminga
75) communita-francese
76) communità-francese
77) communita-di-lingua-tedesca
78) communità-di-lingua-tedesca
79) regione-fiamminga
80) regione-vallona
81) regione-di-bruxelles-capitale
82) flandres
83) bruxelas
84) comunidade-flamenga
85) comunidade-francofona
86) comunidade-germanofona
87) regiao-flamenga
88) região-flamenga
89) regiao-vala
90) região-vala
91) regiao-de-bruxelas-capital
92) região-de-bruxelas-capital
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93) vallonien
94) bryssel
95) flamlaendskt-spraakomraade
96) fransktalande-spraakomraade
97) tysktalande-spraakomraade
98) flamlaendska-regionen
99) vallonska-regionen
100) bryssel-huvustad
101) det-flamske-sprogsamfund
102) det-franske-sprogsamfund
103) det-tysktalende-sprogsamfund
104) den-flamske-region
105) den-vallonske-region
106) regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet
107) flanderi
108) flaaminkielinen-yhteiso
109) ranskankielinen-yhteiso
110) saksankielinen-yhteiso
111) flanderin-alue
112) vallonian-alue
113) brysselin-alue
114) flandry
115) valonsko
116) brusel
117) vlamske-spolecenstvi
118) francouzske-spolecenstvi
119) germanofonni-spolecenstvi
120) vlamsky-region
121) valonsky-region
122) region-brusel
123) flandrija
124) valonija
125) bruselj
126) flamska-skupnost
127) frankofonska-skupnost
128) germanofonska-skupnost
129) flamska-regija
130) valonska-regija
131) regija-bruselj

CYPRUS
1) cypern
2) cyprus
3) cyprus
4) kypros
5) chypre
6) zypern
7) κυπρος
8) cipro
9) chipre
10) chipre
11) cypern
12) anchipír
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13) kypr
14) küpros
15) ciprus
16) kipras
17) kipra
18) ćipru
19) cypr
20) ciper
21) cyprus
22) kibris
23) republikkencypern
24) republiekcyprus
25) republicofcyprus
26) kyproksentasavalta
27) republiquedechypre
28) republikzypern
29) κυπριακηδημοκρατια
30) repubblicadicipro
31) republicadechipre
32) republicadechipre
33) cypernsrepublik
34) poblachtnacipíre
35) kyperskarepublika
36) küprosevabariik
37) ciprusiköztàrsasàg
38) kiprorespublika
39) kiprasrepublika
40) republikata’ćipru
41) republikacypryjska
42) republikaciper
43) cyperskarepublika
44) kibriscumhuriyeti

TSJECHIË
1) ceska-republika
2) den-tjekkiske-republik
3) tschechische-republik
4) tsehhi-vabariik
5) τσεχικη-δημοκρατια
6) czech-republic
7) repulica-checa
8) republique-tcheque
9) repubblica-ceca
10) cehijas-republika
11) cekijos-respublika
12) cseh-koztarsasag
13) repubblica-ceka
14) tsjechische-republiek
15) republika-czeska
16) republica-checa
17) ceska-republika
18) ceska-republika
19) tsekin-tasavalta
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20) tjeckiska-republiken
21) ceskarepublika
22) dentjekkiskerepublik
23) tschechischerepublik
24) tsehhivabariik
25) τσεχικηδημοκρατια
26) czechrepublic
27) repulicacheca
28) republiquetcheque
29) repubblicaceca
30) cehijasrepublika
31) cekijosrespublika
32) csehkoztarsasag
33) repubblicaceka
34) tsjechischerepubliek
35) republikaczeska
36) republicacheca
37) ceskarepublika
38) ceskarepublika
39) tsekintasavalta
40) tjeckiskarepubliken
41) czech
42) cesko
43) tjekkiet
44) tschechien
45) tsehhi
46) τσεχια
47) czechia
48) chequia
49) tchequie
50) cechia
51) cehija
52) cekija
53) csehorszag
54) tsjechie
55) czechy
56) chequia
57) ceska
58) tsekinmaa
59) tjeckien
60) cechy
61) česka-republika
62) tsehhi-vabariik
63) republica-checa
64) republique-tcheque
65) čehijas-republika
66) cseh-köztarsasag
67) republica-checa
68) česka-republika
69) českarepublika
70) tsehhivabariik
71) republicacheca
72) republiquetcheque
73) čehijasrepublika
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74) csehköztarsasag
75) republicacheca
76) českarepublika
77) česko
78) tsjechië
79) tsehhi
80) chequia
81) tchequie
82) čehija
83) csehorszag
84) česka
85) čechy

DENEMARKEN
1) danemark
2) denemarken
3) danmark
4) denmark
5) tanska
6) δανία
7) danimarca
8) dinamarca
9) dänemark
10) dánsko
11) taani
12) danija
13) dānija
14) id-danimarka
15) dania
16) danska
17) dánia

ESTLAND
1) eesti
2) estija
3) estland
4) estonia
5) estónia
6) estonie
7) estonija
8) estonja
9) εσθονία
10) igaunija
11) viro

FINLAND
1) suomi
2) finland
3) finska
4) finskó
5) finlândia
6) finlandia
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7) finlandja
8) finnország
9) suomija
10) somija
11) finlande
12) φινλανδία
13) soomi
14) finnland
15) finsko

FRANKRIJK
1) francia
2) francie
3) frankrig
4) frankreich
5) prantsusmaa
6) γαλλια
7) gallia
8) france
9) france
10) francia
11) francija
12) prancūzija
13) prancuzija
14) franciaország
15) franciaorszag
16) franza
17) frankrijk
18) francja
19) frança
20) francúzsko
21) francuzsko
22) francija
23) ranska
24) frankrike
25) französischerepublik
26) französische-republik
27) französische_republik
28) franzosischerepublik
29) franzosische-republik
30) franzosische_republik
31) franzoesischerepublik
32) franzoesische-republik
33) franzoesische_republik
34) frenchrepublic
35) french-republic
36) french_republic
37) republiquefrançaise
38) republique-française
39) republique_française
40) républiquefrançaise
41) république-française
42) république_française
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43) republiquefrancaise
44) republique-francaise
45) republique_francaise
46) républiquefrancaise
47) république-francaise
48) république_francaise
49) alsace
50) auvergne
51) aquitaine
52) basse-normandie
53) bassenormandie
54) bourgogne
55) bretagne
56) centre
57) champagne-ardenne
58) champagneardenne
59) corse
60) franche-comte
61) franche-comté
62) franchecomte
63) franchecomté
64) haute-normandie
65) hautenormandie
66) ile-de-France
67) île-de-France
68) iledeFrance
69) îledeFrance
70) languedoc-roussillon
71) languedocroussillon
72) limousin
73) lorraine
74) midi-pyrenees
75) midi-pyrénées
76) midipyrenees
77) midipyrénées
78) nord-pas-de-calais
79) nordpasdecalais
80) paysdelaloire
81) pays-de-la-loire
82) picardie
83) poitou-charentes
84) poitoucharentes
85) provence-alpes-cote-d-azur
86) provence-alpes-côte-d-azur
87) provencealpescotedazur
88) provencealpescôtedazur
89) rhone-alpes
90) rhône-alpes
91) rhonealpes
92) rhônealpes
93) guadeloupe
94) guyane
95) martinique
96) reunion
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97) réunion
98) mayotte
99) saint-pierre-et-miquelon
100) saintpierreetmiquelon
101) polynesie-française
102) polynésie-française
103) polynesie-francaise
104) polynésie-francaise
105) polynesiefrançaise
106) polynésiefrançaise
107) polynesiefrancaise
108) polynésiefrancaise
109) nouvelle-caledonie
110) nouvelle-calédonie
111) nouvellecaledonie
112) nouvellecalédonie
113) wallis-et-futuna
114) wallisetfutuna
115) terres-australes-et-antarctiques-françaises
116) terres-australes-et-antarctiques-françaises
117) terresaustralesetantarctiquesfrançaises
118) terresaustralesetantarctique-françaises
119) saint-barthélémy
120) saintbarthélémy
121) saint-barthelemy
122) saintbarthelemy
123) saint-martin
124) saintmartin

DUITSLAND
1) deutschland
2) federalrepublicofgermany
3) bundesrepublik-deutschland
4) bundesrepublikdeutschland
5) allemagne
6) republiquefederaled'allemagne
7) alemanna
8) repúblicafederaldealemania
9) germania
10) repubblicafederaledigermania
11) germany
12) federalrepublicofgermany
13) tyskland
14) forbundsrepublikkentyskland
15) duitsland
16) bondsrepubliekduitsland
17) nemecko
18) spolkovárepublikanemecko
19) alemanha
20) republicafederaldaalemanha
21) niemczech
22) republikafederalnaniemiec
23) németország
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24) németországiszövetségiköztársaság
25) vokietijos
26) vokietijosfederacinerespublika
27) vacija
28) vacijasfederativarepublika
29) däitschland
30) bundesrepublikdäitschland
31) germanja
32) repubblikafederalitagermanja
33) gearmaine
34) poblachtchnaidhmenagearmaine
35) saksamaa
36) saksamaaliitvabariik
37) nemcija
38) zweznarepublikanemcija
39) γερμανία
40) saksa
41) saksanliittotasavalta
42) Baden-Württemberg
43) Bavaria
44) Bayern
45) Berlin
46) Brandenburg
47) Bremen
48) Hamburg
49) Hessen
50) Lower-Saxony
51) Mecklenburg-Western-Pomerania
52) Mecklenburg-Vorpommern
53) niedersachsen
54) nordrhein-Westfalen
55) northrhine-Westphalia
56) Rheinland-Pfalz
57) Rhineland-Palatinate
58) Saarland
59) Sachsen
60) Sachsen-Anhalt
61) Saxony
62) Saxony-Anhalt
63) Schleswig-Holstein
64) Thüringen
65) Thuringia
66) Baden-Wuerttemberg
67) bade-wurtemberg
68) le-bade-wurtemberg
69) Baden-Wurttemberg
70) BadenWürttemberg
71) BadenWuerttemberg
72) badewurtemberg
73) lebadewurtemberg
74) BadenWurttemberg
75) Baviera
76) Bavière
77) Freistaat-Bayern
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78) FreistaatBayern
79) Free-State-of-Bavaria
80) Stato-Libero-di-Baviera
81) Etat-Libre-Bavière
82) Brandebourg
83) Brandeburgo
84) Brandenburgii
85) freieundhansestadthamburg
86) freie-und-hansestadt-hamburg
87) freiehansestadthamburg
88) freie-hansestadt-hamburg
89) hansestadt-hamburg
90) hansestadthamburg
91) stadthamburg
92) stadt-hamburg
93) hamburg-stadt
94) hamburg
95) landhamburg
96) land-hamburg
97) hamburku
98) hampuriin
99) hamborg
100) hamburgo
101) hambourg
102) amburgo
103) hamburgu
104) hanbao
105) hamburuku
106) hamburk
107) hesse
108) hassia
109) nordrheinwestfalen
110) northrhinewestphalia
111) northrhine-westfalia
112) northrhinewestfalia
113) rhenanie-du-nord-westphalie
114) rhenaniedunordwestphalie
115) lasaxe
116) sachsen
117) sajonia
118) sajónia
119) saksen
120) saksimaa
121) saksio
122) saksonia
123) saksonijos
124) saška
125) saska
126) sasko
127) sassonia
128) saxe
129) saxonia
130) saxónia
131) szászország
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132) szaszorszag
133) Σαξωνία
134) саксония
135) freistaat-sachsen
136) sorben
137) serbja
138) Sorben-Wenden
139) Wenden
140) lausitzer-sorben
141) domowina

GRIEKENLAND
1) Grecia
2) Graekenland
3) Griechenland
4) Hellas
5) Greece
6) Grece
7) Grecia
8) Griekenland
9) Grecia
10) Kreikka
11) Grekland
12) Recko
13) Kreeka
14) Graecia
15) Graikija
16) Gorogorszag
17) Grecja
18) Grecja
19) Grecko
20) Grcija

HONGARIJE
1) magyarkoztarsasag
2) republicofhungary
3) republiquedehongrie
4) republikungarn
5) republicadehungria
6) repubblicadiungheria
7) republicadahungria
8) ungerskarepubliken
9) unkarintasavalta
10) denungarskerepublik
11) derepublikhongarije
12) republikawegierska
13) ungarivabariik
14) ungarijasrepublika
15) vengrijosrespublika
16) magyarorszag
17) hungary
18) hongrie
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19) ungarn
20) hungria
21) ungheria
22) ungern
23) unkari
24) hongarije
25) wegry
26) madarsko
27) ungari
28) ungarija
29) vengrija
30) magyarköztársaság
31) magyarország
32) madarskarepublika
33) republikamadzarska
34) madzarsko
35) ουγγαρια
36) ουγρικιδεμοκρατια
37) nyugatdunántúl
38) középdunántúl
39) déldunántúl
40) középmagyarország
41) északmagyarország
42) északalföld
43) délalföld
44) nyugatdunantul
45) kozepdunantul
46) deldunantul
47) kozepmagyarorszag
48) eszakmagyarorszag
49) eszakalfold
50) delalfold

IERLAND
1) irlanda
2) irsko
3) irland
4) iirimaa
5) ireland
6) irlande
7) irlanda
8) Īrija
9) Airija
10) Írország
11) L-Irlanda
12) iρλανδία
13) ierland
14) irlandia
15) Írsko
16) irska
17) irlanti
18) irland
19) .irlande
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20) Ιρλανδία
21) irlande
22) republicofireland
23) eire

ITALIË
1) Repubblica-Italiana
2) RepubblicaItaliana
3) Italia
4) Italy
5) Italian
6) Italien
7) Italija
8) Itália
9) Italië
10) Italien
11) Itálie
12) Italie
13) Olaszország
14) Itālija
15) Włochy
16) Ιταλία
17) Italja
18) Taliansko
19) Itaalia
20) Abruzzo
21) Basilicata
22) Calabria
23) Campania
24) Emilia-Romagna
25) Friuli-VeneziaGiulia
26) Lazio
27) Liguria
28) Lombardia
29) Marche
30) Molise
31) Piemonte
32) Puglia
33) Sardegna
34) Sicilia
35) Toscana
36) Trentino-AltoAdige
37) Umbria
38) Valled'Aosta
39) Veneto

LETLAND
1) Λετονία
2) Lettorszag
3) Latvja
4) Letland
5) Lotwa
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6) Letonia
7) Lotyssko
8) Latvija
9) Lettland
10) Latvia
11) Lotyssko
12) Letland
13) Lettland
14) Lati
15) Letonia
16) Lettonie
17) Lettonia
18) Republicoflatvia
19) Latvijskajarespublika

LITOUWEN
1) lietuva
2) leedu
3) liettua
4) litauen
5) lithouania
6) lithuania
7) litouwen
8) lituania
9) lituanie
10) litva
11) litván
12) litvania
13) litvanya
14) litwa
15) litwanja
16) liettuan
17) litevská
18) lietuvas
19) litwy
20) litovska
21) aukstaitija
22) zemaitija
23) dzukija
24) suvalkija
25) suduva
26) lietuvos-respublika
27) lietuvos_respublika
28) lietuvosrespublika
29) republic-of-lithuania
30) republic_of_lithuania
31) republiclithuania
32) republicoflithuania
33) republique-de-lituanie
34) republique_de_lituanie
35) republiquelituanie
36) republiquedelituanie
37) republica-de-lituania
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38) republica_de_lituania
39) republicalituania
40) republicadelituania
41) litovskajarespublika
42) litovskaja-respublika
43) litovskaja_respublika
44) litauensrepublik
45) litauens-republik
46) litauens_republic
47) republiklitauen
48) republik-litauen
49) republic_litauen
50) δημοκρατιατησλιθουανιας
51) δημοκρατια-της-λιθουανιας
52) δημοκρατια_της_λιθουανιας
53) δημοκρατίατηςΛιθουανίας
54) δημοκρατία-της-Λιθουανίας
55) δημοκρατία_της_Λιθουανίας
56) repubblicadilituania
57) repubblica-di-lituania
58) repubblica_di_lituania
59) republieklitouwen
60) republiek-litouwen
61) republiek_litouwen
62) republicadalituania
63) republica-da-lituania
64) republica_da_lituania
65) liettuantasavalta
66) liettuan-tasavalta
67) liettuan_tasavalta
68) republikenLitauen
69) republiken-litauen
70) republiken_litauen
71) litevskárepublika
72) litevská-republika
73) litevská_republika
74) leeduvabariik
75) leedu-vabariik
76) leedu_vabariik
77) lietuvasrepublika
78) lietuvas-republika
79) lietuvas_republika
80) litvánköztársaság
81) litván-köztársaság
82) litván_köztársaság
83) repubblikatallitwanja
84) repubblika-tal-litwanja
85) repubblika_tal_litwanja
86) republikalitwy
87) republika-litwy
88) republika_litwy
89) litovskarepublika
90) litovska-republika
91) litovska_republika
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92) republikalitva
93) republika-litva
94) republika_litva

LUXEMBURG
1) luxembourg
2) luxemburg
3) letzebuerg

MALTA
1) malta
2) malte
3) melita
4) republicofmalta
5) republic-of-malta
6) therepublicofmalta
7) the-republic-of-malta
8) repubblikatamalta
9) repubblika-ta-malta
10) maltarepublic
11) maltarepubblika
12) gozo
13) ghawdex

NEDERLAND
1) nederland
2) holland
3) thenetherlands
4) netherlands
5) lespaysbas
6) hollande
7) dieniederlande
8) lospaisesbajos
9) holanda

POLEN
1) rzeczpospolitapolska
2) rzeczpospolita_polska
3) rzeczpospolita-polska
4) polska
5) polonia
6) lenkija
7) poland
8) polen
9) pologne
10) polsko
11) poola
12) puola

PORTUGAL
1) republicaportuguesa
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2) portugal
3) portugália
4) portugalia
5) portugali
6) portugalska
7) portugalsko
8) portogallo
9) portugalija
10) portekiz
11) πορτογαλία
12) portugāle
13) aveiro
14) beja
15) braga
16) bragança
17) castelobranco
18) coimbra
19) evora
20) faro
21) guarda
22) leiria
23) lisboa
24) portalegre
25) porto
26) santarem
27) setubal
28) vianadocastelo
29) viseu
30) vilareal
31) madeira
32) açores
33) alentejo
34) algarve
35) altoalentejo
36) baixoalentejo
37) beiraalta
38) beirabaixa
39) beirainterior
40) beiralitoral
41) beiratransmontana
42) douro
43) dourolitoral
44) entredouroeminho
45) estremadura
46) minho
47) ribatejo
48) tras-os-montes-e-alto-douro
49) acores

SLOWAKIJE
1) slowakische-republik
2) republique-slovaque
3) slovakiki-dimokratia
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4) slovenska-republika
5) slovakiske-republik
6) slovaki-vabariik
7) slovakian-tasavalta
8) slovakikidimokratia
9) slovakiki-dimokratia
10) szlovak-koztarsasag
11) slovak-republic
12) repubblica-slovacca
13) slovakijas-republika
14) slovakijos-respublika
15) repubblika-slovakka
16) slowaakse-republiek
17) republika-slowacka
18) republica-eslovaca
19) slovaska-republika
20) republica-eslovaca
21) slovakiska-republiken
22) σλοßακικη-δημοκρατια
23) slowakischerepublik
24) republiqueslovaque
25) slovenskarepublika
26) slovakiskerepublik
27) slovakivabariik
28) slovakiantasavalta
29) szlovakkoztarsasag
30) slovakrepublic
31) repubblicaslovacca
32) slovakijasrepublika
33) slovakijosrespublika
34) repubblikaslovakka
35) slowaakserepubliek
36) republikaslowacka
37) republicaeslovaca
38) slovaskarepublika
39) republicaeslovaca
40) slovakiskarepubliken
41) σλοßακικηδημοκρατια
42) slowakei
43) slovaquie
44) slovakia
45) slovensko
46) slovakiet
47) slovakkia
48) szlovakia
49) slovacchia
50) slovakija
51) slowakije
52) slowacija
53) eslovaquia
54) slovaska
55) σλοßακικη
56) slovakien
57) république-slovaque
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58) slovenská-republika
59) szlovák-köztársaság
60) slovākijos-respublika
61) republika-słowacka
62) república-eslovaca
63) slovaška-republika
64) slovačka-republika
65) lýdveldid-slovakia
66) républiqueslovaque
67) slovenskárepublika
68) szlovákköztársaság
69) slovākijosrespublika
70) republikasłowacka
71) repúblicaeslovaca
72) slovaškarepublika
73) slovačkarepublika
74) lýdveldidslovakia
75) szlovákia
76) slovākija
77) słowacija
78) slovaška
79) slovačka

SLOVENIË
1) slovenija
2) slovenia
3) slowenien
4) slovenie
5) la-slovenie
6) laslovenie
7) eslovenia
8) republikaslovenija
9) republika-slovenija
10) republicofslovenia
11) republic-of-slovenia
12) szlovenia
13) szlovenkoztarsasag
14) szloven-koztarsasag
15) repubblicadislovenia
16) repubblica-di-slovenia

SPANJE
1) españa
2) reinodeespana
3) reino-de-espana
4) espagne
5) espana
6) espanha
7) espanja
8) espanya
9) hispaania
10) hiszpania
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11) ispanija
12) spagna
13) spain
14) spanielsko
15) spanien
16) spanija
17) spanje
18) reinodeespaña
19) reino-de-españa
20) španielsko
21) spānija
22) španija
23) španiělsko
24) espainia
25) ispania
26) ισπανια
27) andalucia
28) andalucía
29) andalousie
30) andalusia
31) andalusien
32) juntadeandalucia
33) juntadeandalucía
34) aragon
35) aragón
36) gobiernodearagon
37) gobiernoaragón
38) principadodeasturias
39) principaudasturies
40) asturias
41) asturies
42) illesbalears
43) islasbaleares
44) canarias
45) gobiernodecanarias
46) canaryisland
47) kanarischeinseln
48) cantabria
49) gobiernodecantabria
50) castillalamancha
51) castilla-lamancha
52) castillayleon
53) castillayleón
54) juntadecastillayleon
55) juntadecastillayleón
56) generalitatdecatalunya
57) generalitatdecataluña
58) catalunya
59) cataluña
60) katalonien
61) catalonia
62) catalogna
63) catalogne
64) cataloniě
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65) katalonias
66) catalunha
67) kataloniens
68) katalonian
69) catalonië
70) extremadura
71) comunidadautonomadeextremadura
72) comunidadautónomadeextremadura
73) xuntadegalicia
74) comunidadautonomadegalicia
75) comunidaautónomadegalicia
76) comunidadeautonomadegalicia
77) comunidadeautónomadegalicia
78) larioja
79) gobiernodelarioja
80) comunidadmadrid
81) madridregion
82) regionmadrid
83) madrid
84) murciaregion
85) murciaregión
86) murciaregione
87) murciaregiao
88) regiondemurcia
89) regióndemurcia
90) regionofmurcia
91) regionvonmurcia
92) regionedimurcia
93) regiaodomurcia
94) navarra
95) nafarroa
96) navarre
97) navarracomunidadforal
98) nafarroaforukomunitatea
99) nafarroaforuerkidegoa
100) communauteforaledenavarre
101) communautéforaledenavarre
102) foralcommunityofnavarra
103) paisvasco
104) paísvasco
105) euskadi
106) euskalherria
107) paisbasc
108) basquecountry
109) paysbasque
110) paesebasco
111) baskenland
112) paisbasco
113) χώρατωνβάσκων
114) gobiernovasco
115) euskojaurlaritza
116) governbasc
117) basquegovernment
118) gouvernementbasque
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119) governobasco
120) baskischeregierung
121) baskitschebestuur
122) κυβέρνησητωνβάσκων
123) comunidad-valenciana
124) comunidadvalenciana
125) comunitat-valenciana
126) comunitatvalenciana
127) ceuta
128) gobiernoceuta
129) melilla
130) gobiernomelilla

ZWEDEN
1) suecia
2) reinodesuecia
3) sverige
4) kongerietsverige
5) schweden
6) königreichschweden
7) konigreichschweden
8) σουηδία
9) ΒασίλειοτηςΣουηδίας
10) sweden
11) kingdomofsweden
12) suède
13) suede
14) royaumedesuède
15) royaumedesuede
16) svezia
17) regnodisvezia
18) zweden
19) koninkrijkzweden
20) suécia
21) reinodasuécia
22) reinodasuecia
23) ruotsi
24) ruotsinkuningaskunta
25) konungariketsverige
26) švédsko
27) rootsi
28) svedija
29) svédorszag
30) svedorszag
31) l-isvezja
32) szweja
33) švedska
34) svedska

VERENIGD KONINKRIJK
1) unitedkingdom
2) united-kingdom
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3) united_kingdom
4) greatbritain
5) great-britain
6) great_britain
7) britain
8) cymru
9) england
10) northernireland
11) northern-ireland
12) northern_ireland
13) scotland
14) wales
2. Lijst van namen per land en van de landen die deze kunnen reserveren

BULGARIJE
1) българия
2) bulgaria
3) bulharsko
4) bulgarien
5) bulgaaria
6) βουλγαρία
7) bulgarie
8) bulgarija
9) bulgarije
10) bolgarija
11) republicofbulgaria
12) the-republic-of-bulgaria
13) the_republic_of_bulgaria
14) republic-of-bulgaria
15) republic_of_bulgaria
16) republicbulgaria
17) republic-bulgaria
18) republic_bulgaria
19) repubblicadibulgaria
20) repubblica-di-bulgaria
21) repubblica_di_bulgaria
22) repubblicabulgaria
23) repubblica-bulgaria
24) repubblica_bulgaria
25) republikbulgarien
26) republik-bulgarien
27) republik_bulgarien
28) bulgaariavabariik
29) bulgaaria-vabariik
30) bulgaaria_vabariik
31) δημοκρατιατησβουλγαριας
32) δημοκρατια-της-βουλγαριας
33) δημοκρατια_της_βουλγαριας
34) republiekbulgarije
35) republiek-bulgarije
36) republiek_bulgarije
37) republikabolgarija

2004R0874 — NL — 11.10.2005 — 001.001 — 41
▼M1
38) republika-bolgarija
39) republika_bolgarija
40) republikabulgaria
41) republika-bulgaria
42) republika_bulgaria
43) bulharskarepublica
44) bulharska-republica
45) bulharska_republica
46) republiquebulgarie
47) republique-bulgarie
48) republique_bulgarie
49) republicabulgarija
50) republica-bulgārija
51) republica_bulgārija
52) repúblikabulgária
53) repúblika-bulgária
54) repúblika_bulgária
55) repúblicabulgaria
56) república-bulgaria
57) república_bulgaria
58) bulgarja
59) bălgarija
60) bulgariantasavalta
61) bulgarian-tasavalta
62) bulgarian_tasavalta
63) republikenbulgarien
64) republiken-bulgarien
65) republiken_bulgarien
66) repulicabulgaria
67) repulica-bulgaria
68) repulica_bulgaria
69) köztársaságbulgária
70) köztársaság-bulgária
71) köztársaság_bulgária

KROATIË
1) croatia
2) kroatia
3) kroatien
4) kroatien
5) croazia
6) kroatien
7) croacia
8) croatie
9) horvátország
10) horvatorszag
11) kroatië
12) kroatie
13) chorwacja
14) κροατία
15) chorvatsko
16) charvátsko
17) horvaatia
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18) kroaatia
19) croácia
20) croacia
21) horvātija
22) horvatija
23) kroatija
24) kroazja
25) chorvátsko
26) chrovatsko
27) hrvaška
28) hrvaska

IJSLAND
1) arepublicadeislândia
2) deijslandrepubliek
3) deijslandrepubliek
4) derepubliekvanijsland
5) derepubliekvanijsland
6) iceland
7) icelandrepublic
8) iepublikaislande
9) ijsland
10) island
11) islanda
12) islande
13) islandia
14) islândia
15) islandica
16) islandrepublik
17) islandskylisejnik
18) islannintasavalta
19) islanti
20) izland
21) ísland
22) íslenskalýðveldið
23) köztársaságizland
24) larepubblicadiislanda
25) larepúblicadeislandia
26) larépubliquedislande
27) lislande
28) lýðveldiðísland
29) puklerkaislandska
30) rahvavabariikisland
31) repubblicadiislanda
32) repubblikataisland
33) republicoficeland
34) republikaisland
35) republikaislandia
36) republikavisland
37) republikkenisland
38) republikvonisland
39) repúblicadeislandia
40) repúblicadeislândia
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41) républiquedislande
42) ΔημοκρατίατηςΙσλανδίας
43) Ισλανδία

LIECHTENSTEIN
1) fyrstendømmetliechtenstein
2) fürstentumliechtenstein
3) principalityofliechtenstein
4) liechtensteinivürstiriiki
5) liechtensteininruhtinaskunta
6) principautédeliechtenstein
7) πριγκιπάτοτουλιχτενστάιν
8) furstadæmisinsliechtensteins
9) principatodelliechtenstein
10) lichtenšteinokunigaikštystė
11) lihtenšteinasfirstiste
12) prinċipalitàtal-liechtenstein
13) vorstendomliechtenstein
14) fyrstedømmetliechtenstein
15) księstwoliechtenstein
16) principadodoliechtenstein
17) furstendömetliechtenstein
18) lichtenštajnskékniežatstvo
19) kneževinolihtenštajn
20) principadodeliechtenstein
21) lichtenštejnskéknížectví
22) lichtensteinihercegség

NOORWEGEN
1) norge
2) noreg
3) norway
4) norwegen
5) norvege
6) norvège
7) noruega
8) norvegia
9) norvégia
10) norsko
11) nórsko
12) norra
13) norja
14) norvegija
15) norvēģija
16) noorwegen
17) Νορßηγία
18) norvegja
19) norveġja
20) norveska
21) norveška
22) norwegia
23) norga
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ROEMENIË
1) românia
2) romania
3) roumanie
4) rumänien
5) rumanien
6) rumanía
7) rumænien
8) roménia
9) romênia
10) romenia
11) rumunia
12) rumunsko
13) romunija
14) rumãnija
15) rumunija
16) rumeenia
17) ρουμανία
18) románia
19) rumanija
20) roemenië

TURKIJE
1) turkiye
2) türkiye
3) turkiyecumhuriyeti
4) türkiyecumhuriyeti

