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Frågor i anledning av genomgång av ATF-förfarandet
1. Anser Du/Ditt företag att de frågor som idag kan prövas inom ramen för ATFförfarandet (känneteckensrelaterade frågor) är tillräckliga och leder till bra resultat, eller bör fler typer av frågor/tvister kunna prövas?
2. Anser Du/Ditt företag att reglerna för hur ATF skall gå till (processuellt) är utformade på ett ändamålsenligt sätt och leder till ett enkelt och effektiv förfarande, eller bör reglerna utökas/förtydligas?
3. Upplever Du/Ditt företag att tvistlösarna inom ATF är oberoende och opartiska
(och inte företräder någon part eller IIS i något sammanhang)?
4. Om svaret på fråga 3 är ”nej”, utveckla detta!
5. Vad anser Du/Ditt företag om kostnaden för ATF-förfarandet. Är dagens nivå
lagom för att säkerställa ett effektivt och tryggt system för tvistlösning, eller är
kostnaden för hög/låg?
6. Tror Du/Ditt företag att personer väljer att betala för överlåtelse av domännamn istället för att ta kostnaden för ATF, då de upplever kostnaden som hög
(för hög)?
7. Anser Du/Ditt företag att det finns ett behov av att införa ett rabatterat system
för ATF – att ju fler ansökningar som ges in vid samma tillfälle, desto billigare
blir det per tvist (parterna i tvisterna måste vara desamma för att prisreduktion
skall erhållas)?
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8. Lagen om nationella toppdomäner träder i kraft den 1 juli i år och uppställer ett
krav på ”ett effektivt förfarande för lösning av tvister om tilldelning av domännamn”. Är det någon del av ATF som Du/Ditt företag anser bör förändras i anledning av detta, eller i övrigt. Kommentarer?
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