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Remissvar Europeiska kommissionens förslag till direktiv om 
harmonisering av vissa delar av insolvensrätten  

Internetstiftelsen har genom remiss beretts tillfälle att avge yttrande över Europeiska kommissionens 
förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten. 

Om Internetstiftelsen 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar 
positivt till människan och samhället.  

Vi är en stiftelse och vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet som 
tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning med 
inriktning på internet. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter även drift och administration av 
toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att 
människor kan nyttja internet på bästa sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige samt 
digitaliseringens påverkan på samhället. Vi tillhandahåller evenemang och utbildningsinsatser som gör det 
enklare att förstå och använda internets tjänster och som bidrar till ökad kompetens och fler möten som främjar 
internetinnovation. Vi stöttar även olika fristående uppdrags- och forskningsprojekt som på olika sätt gynnar 
internets utveckling och ger förutsättningar för internetentreprenörer och utvecklare att ta steget från idéstadie till 
färdig produkt eller tjänst. Med våra identitetsfederationer förenklar vi inloggning och höjer säkerheten i identitets- 
och kontohantering för både användare och leverantörer av olika tjänster inom skola, hälso- och sjukvård. 

Remissvar 

Internetstiftelsens remissvar begränsas till avdelning III i direktivet. 

I Avdelning III, kapitel 3, artikel 18 anges förvaltarens tillgång till nationella register över tillgångar. I 
bilagan till direktivet anges i punkt 11 ett sådant register är register över internetdomäner.  

Internetstiftelsen har inget att invända mot förslaget. Däremot bör vissa förtydliganden göras vad 
gäller benämningar. 

Internetstiftelsen är toppdomänadministratör (eng. registry) för toppdomänen .se. Vår verksamhet 
avseende toppdomänen .se styrs bland annat av Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för 
Sverige på internet. Vi administrerar även toppdomänen .nu.  

I lagstiftningen och även som internationellt vedertaget språkbruk används 
benämningen ”domännamn” (eng. domain names).  

Vi föreslår därför att i direktivet anges ”register över domännamn” (eng. register of domain names).  
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