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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 
marked(1), særlig artikkel 8 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forpliktelsene til administrativ forenkling som er 
pålagt medlemsstatene i kapittel II i direktiv 2006/123/
EF, særlig artikkel 5 og 8, omfatter forpliktelsen til å 
forenkle framgangsmåtene og formalitetene i forbindelse 
med adgang til og utøvelse av tjenestevirksomhet og 
forpliktelsen til å sikre at tjenesteytere enkelt kan avvikle 
disse framgangsmåtene og formalitetene over avstand og 
elektronisk ved hjelp av «felles kontaktpunkter».

2) Det må være mulig å avvikle framgangsmåter og 
formaliteter ved hjelp av de «felles kontaktpunktene» 
på tvers av medlemsstatenes grenser i samsvar med 
artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF.

3) For å overholde forpliktelsen til å forenkle framgangsmåter 
og formaliteter og lette bruken av «felles kontaktpunkter» 
over landegrensene, bør elektroniske framgangsmåter 
bygge på enkle løsninger, også når det gjelder bruken 
av elektroniske signaturer. I tilfeller der det etter en 
egnet risikovurdering av konkrete framgangsmåter 
og formaliteter anses å være nødvendig med et høyt 
sikkerhetsnivå eller likeverdighet med en håndskrevet 
signatur, kan det for visse framgangsmåter og formaliteter 
kreves fra tjenesteytere avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et sikkert 
signaturframstillingssystem.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2010 av 1. oktober 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 70 av 16.12.2010, s. 9.

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.

4) Fellesskapsrammen for e-signaturer ble fastsatt ved 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 
13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(2). For å legge til rette for 
en effektiv bruk over landegrensene av avanserte 
elektroniske signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, 
bør tilliten til slike elektroniske signaturer forbedres, 
uavhengig av i hvilken medlemsstat underskriveren 
eller yteren av sertifiseringstjenester som utsteder det 
kvalifiserte sertifikatet, er etablert. Dette kan oppnås 
ved å gjøre de opplysningene som er nødvendige for å 
validere de elektroniske signaturene, lettere tilgjengelige 
i en pålitelig form, særlig opplysninger knyttet til ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll / akkreditert i 
en medlemsstat, og de tjenestene de tilbyr.

5) Det er nødvendig å sikre at medlemsstatene gjør disse 
opplysningene offentlig tilgjengelige gjennom en felles 
mal med sikte på å forenkle bruken av dem og sikre 
et hensiktsmessig detaljnivå som gjør det mulig for 
mottakerne å validere den elektroniske signaturen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Bruk og anerkjennelse av elektroniske signaturer

1. Til avvikling av visse framgangsmåter og formaliteter 
ved hjelp av de felles kontaktpunktene som er nevnt i artikkel 8 
i direktiv 2006/123/EF, kan medlemsstatene kreve, dersom 
det er berettiget på grunnlag av en relevant risikovurdering 
og i samsvar med artikkel 5 nr. 1 og 3 i nevnte direktiv, 
at tjenesteyteren bruker avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et sikkert 
signaturframstillingssystem, i samsvar med definisjonene og 
bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF.

2. Medlemsstatene skal anerkjenne alle avanserte 
elektroniske signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, 
med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, til 
avvikling av framgangsmåtene og formalitetene nevnt i nr. 1, 
med forbehold for medlemsstatenes mulighet til å begrense 
denne anerkjennelsen til avanserte elektroniske signaturer 
basert på et kvalifisert sertifikat og framstilt av et sikkert 
signaturframstillingssystem, dersom det er i samsvar med 
(2) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
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risikovurderingen nevnt i nr. 1.

3. Medlemsstatene skal ikke la anerkjennelsen av avanserte 
elektroniske signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, 
med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, være 
gjenstand for krav som skaper hindringer for tjenesteyternes 
bruk av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av de felles 
kontaktpunktene.

4. Nr. 2 skal ikke hindre medlemsstatene i å anerkjenne 
andre elektroniske signaturer enn avanserte elektroniske 
signaturer basert på et kvalifisert sertifikat, med eller uten et 
sikkert signaturframstillingssystem.

Artikkel 2

Utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av 
pålitelighetslister

1. Hver medlemsstat skal i samsvar med de tekniske 
spesifikasjonene oppført i vedlegget, utarbeide, vedlikeholde 
og offentliggjøre en «pålitelighetsliste» som inneholder et visst 
minimum av opplysninger om ytere av sertifiseringstjenester

som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten, og som 
medlemsstaten fører kontroll med / akkrediterer.

2. Medlemsstatene skal minst utarbeide og offentliggjøre 
pålitelighetslisten i et menneskelesbart format, i samsvar med 
spesifikasjonene i vedlegget.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
det organet som er ansvarlig for å utarbeide, vedlikeholde 
og offentliggjøre pålitelighetslisten, hvor pålitelighetslisten 
offentliggjøres og om eventuelle endringer i den.

Artikkel 3

Anvendelse

Dette vedtak får anvendelse fra 28. desember 2009.

Artikkel 4

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR EN FELLES MAL FOR «PÅLITELIGHETSLISTEN OVER 
KONTROLLERTE ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER»

INNLEDNING

1. Allment

Formålet med den felles malen for medlemsstatenes «pålitelighetsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av 
sertifiseringstjenester» er å etablere en felles måte som alle medlemsstatene kan benytte for å gi opplysninger om 
statusen for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenestene fra ytere av sertifiseringstjenester(1) (CSP-er), der CSP-
ene er under kontroll/akkreditert av medlemsstatene for overholdelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/
EF. Dette omfatter historiske opplysninger som gis om status for kontroll/akkreditering for de kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene.

De obligatoriske opplysningene i pålitelighetslisten (PL) skal omfatte et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/
akkrediterte CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er)(2) i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 
1999/93/EF (artikkel 3 nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det QC som støtter en 
elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem (SSCD)(3) eller ikke.

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP som 
utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten på nasjonalt plan på frivillig basis.

Disse opplysningene er i første rekke rettet mot valideringen av kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) og avanserte 
elektroniske signaturer (AdES)(4) som omfattes av et kvalifisert sertifikat(5)(6).

Den foreslåtte felles malen er kompatibel med en gjennomføring som er basert på spesifikasjonene i ETSI TS 102 231(7), 
som brukes i forbindelse med utarbeidingen, offentliggjøringen og plasseringen av samt adgangen til, autentiseringen av 
og tilliten til slike typer lister.

2. Retningslinjer for redigering av poster i PL

2.1. En PL som fokuserer på kontrollerte/akkrediterte sertifiseringstjenester

R e l e v a n t e  s e r t i f i s e r i n g s t j e n e s t e r  o g  y t e r e  a v  s e r t i f i s e r i n g s t j e n e s t e r  p å  é n  e n k e l t  l i s t e

Pålitelighetslisten til en medlemsstat er definert som «Statusliste for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra 
ytere av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten for overholdelse av de 
relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF».

En slik pålitelighetsliste skal omfatte

– alle ytere av sertifiseringstjenester, som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF, dvs. «et organ eller 
en fysisk eller juridisk person som utsteder sertifikater eller tilbyr andre tjenester i tilknytning til elektroniske 
signaturer»,

– som er under kontroll/akkreditert for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Ifølge definisjonene og bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, særlig når det gjelder de relevante CSP-ene og 
deres ordninger for kontroll / frivillig akkreditering, kan det skjelnes mellom to sett CSP-er, nemlig CSP-er som utsteder 
QC-er til allmennheten (CSPQC), og CSP-er som ikke utsteder QC-er til allmennheten, men som yter «andre tjenester i 
tilknytning til elektroniske signaturer»:

(1) Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF.
(2) Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF.
(3) Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF.
(4) Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF.
(5) For en AdES som støttes av et QC, brukes akronymet «AdESQC» gjennomgående i dette dokumentet.
(6) Merk at det finnes en rekke elektroniske tjenester basert på enkle AdES hvis bruk over landegrensene også vil bli forenklet, forutsatt 

at de støttende sertifiseringstjenestene (f.eks. utstedelse av ikke-kvalifiserte sertifikater) er en del av de kontrollerte/akkrediterte 
tjenestene som en medlemsstat dekker i delen for frivillige opplysninger på sin pålitelighetsliste.

(7) ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.
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– CSP-er som utsteder QC-er:

– De skal være under kontroll av den medlemsstaten der de er etablert (dersom de er etablert i en medlemsstat), 
og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, herunder i henhold 
til kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og kravene i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). CSP-er som 
utsteder QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den riktige kontrollordningen i 
den medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i den medlemsstaten.

– Den relevante «kontrollordningen» (samt ordningen for «frivillig akkreditering» er definert og skal oppfylle 
de relevante kravene i direktiv 1999/93/EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, 
artikkel 11 samt betraktning 13) (samt artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 
nr. 1, artikkel 11 samt betraktning 4) og betraktning 11)-13)).

– CSP-er som ikke utsteder QC-er:

– De kan omfattes av en ordning for «frivillig akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 1999/93/
EF) og/eller av en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» som er gjennomført på nasjonalt plan for 
kontroll med overholdelsen av bestemmelsene fastsatt i direktivet, og eventuelt nasjonale bestemmelser som 
gjelder yting av sertifiseringstjenester (i henhold til direktivets artikkel 2 nr. 11).

– Noen av de fysiske eller binære (logiske) objektene som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en 
sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» på grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og 
kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik «kvalifisering» vil sannsynligvis være begrenset 
til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan.

En medlemsstats pålitelighetsliste skal inneholde et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte CSP-
er som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF 
(artikkel 3 nr. 2 og 3 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a), opplysninger om det QC som støtter den elektroniske signaturen, og 
hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke.

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er til allmennheten 
(f.eks. CSP-er som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte 
sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten på nasjonalt plan på frivillig basis.

Formålet med pålitelighetslisten er å

– angi og levere pålitelige opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den medlemsstaten som er ansvarlig for å utarbeide og 
vedlikeholde listen, for overholdelse av de relevante bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF,

– forenkle valideringen av elektroniske signaturer som støttes av de angitte kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene fra de oppførte CSP-ene.

E t t  e n k e l t  s e t t  a v  v e r d i e r  f o r  k o n t r o l l - / a k k r e d i t e r i n g s s t a t u s

Én enkelt PL skal utarbeides og vedlikeholdes per medlemsstat for å angi kontroll- og/eller akkrediteringsstatus for 
sertifiseringstjenestene fra de CSP-ene som er under kontroll/akkreditert av medlemsstaten.

Det faktum at en tjeneste for tiden enten er under kontroll eller akkreditert, er en del av dens gjeldende status. I tillegg til 
dette kan en kontroll- eller akkrediteringsstatus være «pågående», «under opphør», «opphørt» eller også «tilbakekalt». 
Gjennom hele sin levetid kan den samme sertifiseringstjenesten gå fra kontrollstatus til akkrediteringsstatus og 
omvendt(1).

Figur 1 nedenfor beskriver forventet bevegelse mellom mulige kontroll-/akkrediteringsstatuser for én enkelt 
sertifiseringstjeneste:

(1)	 For	 eksempel	 kan	 en	 yter	 av	 sertifiseringstjenester	 som	 er	 etablert	 i	 en	medlemsstat,	 og	 som	yter	 en	 sertifiseringstjeneste	 som	
opprinnelig	er	under	kontroll	av	medlemsstaten	(kontrollorgan),	etter	en	viss	tid	beslutte	å	innføre	en	frivillig	akkreditering	for	den	
sertifiseringstjenesten	det	for	 tiden	føres	kontroll	med.	Omvendt	kan	en	yter	av	en	sertifiseringstjeneste	 i	en	annen	medlemsstat	
beslutte	ikke	å	stanse	en	akkreditert	sertifiseringstjeneste,	men	flytte	den	fra	akkrediteringsstatus	til	kontrollstatus,	for	eksempel	av	
forretningsmessige	og/eller	økonomiske	årsaker.
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Forventet bevegelse i kontroll-/akkrediteringsstatus for én enkelt CSP-tjeneste

Figur 1

En sertifiseringstjeneste som utsteder QC-er, skal være under kontroll (dersom den er etablert i en medlemsstat), og kan 
være frivillig akkreditert. Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en pålitelighetsliste, kan ha en hvilken 
som helst av de statusverdiene som er angitt ovenfor, som «gjeldende statusverdi». Det bør imidlertid bemerkes at både 
«Akkreditering opphørt» og «Akkreditering tilbakekalt» skal være transittstatusverdier bare når det gjelder CSPQC-
tjenester som er etablert i en medlemsstat, ettersom slike tjenester som standard skal være under kontroll (selv om de 
ikke, eller ikke lenger, er akkreditert).

Det kreves at medlemsstater som oppretter eller har opprettet en nasjonalt definert «anerkjent godkjenningsordning» 
som er gjennomført på nasjonalt plan for å føre kontroll med at tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, overholder 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF og eventuelle nasjonale bestemmelser om yting av sertifiseringstjenester 
(i henhold til artikkel 2 nr. 11 i nevnte direktiv), skal dele slike godkjenningsordninger inn i følgende to kategorier:

– «frivillig akkreditering» i samsvar med definisjonen og bestemmelsene i direktiv 1999/93/EF (artikkel 2 nr. 13, 
artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 samt betraktning 4) og 11)-13)),

– «kontroll» i samsvar med direktiv 1999/93/EF og gjennomført i nasjonale bestemmelser og krav i samsvar med 
nasjonal lovgivning.

På samme måte kan en sertifiseringstjeneste som ikke utsteder QC-er, være under kontroll eller være frivillig akkreditert. 
Statusverdien for en slik tjeneste når den er oppført på en pålitelighetsliste, kan ha en hvilken som helst av de 
statusverdiene som er angitt ovenfor, som «gjeldende statusverdi» (se figur 1). 

Pålitelighetslisten skal inneholde opplysninger om de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene, og særlig:

– opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale ordningen for «frivillig akkreditering» som gjelder for alle CSP-er som 
ikke utsteder QC-er.

De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten 
og sikkerhetsnivået på slike kontroll-/akkrediteringsordninger som anvendes på nasjonalt plan for CSP-er som ikke 
utsteder QC-er. Når det gis opplysninger om kontroll-/akkrediteringsstatus i PL med hensyn til tjenester fra CSP-er som 
ikke utsteder QC-er, skal de ovennevnte settene med opplysninger gis på PL-nivå ved bruk av «Scheme information 
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URI» (punkt 5.3.7 – opplysninger som gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» (punkt 5.3.9 – ved bruk 
av en tekst som er felles for alle medlemsstater, og valgfritt spesifikke opplysninger som gis av en medlemsstat), og 
«TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 – en tekst som er felles for alle medlemsstater som viser til direktiv 1999/93/
EF, samtidig med at hver medlemsstat har mulighet for å tilføye tekst/referanser som er spesifikk for medlemsstaten). 
Ytterligere kvalifiseringsopplysninger definert på nivået for nasjonale kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er som 
ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. for å skille mellom forskjellige 
kvalitets-/sikkerhetsnivåer) ved bruk av utvidelsen «additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) som en del av «Service 
information extension» (nr. 5.5.9). Ytterligere opplysninger om tilsvarende tekniske spesifikasjoner gis i de detaljerte 
spesifikasjonene i kapittel I.

Til tross for det faktum at forskjellige organer i en medlemsstat kan ha ansvar for kontrollen med og akkrediteringen av 
sertifiseringstjenestene i denne medlemsstaten, forventes det at bare én post skal brukes for én enkelt sertifiseringstjeneste 
(identifisert ved dens «Service digital identity» i henhold til ETSI TS 102 231(1), og at dens kontroll-/akkrediteringsstatus 
vil bli ajourført i samsvar med dette. Betydningen av de statusene som er angitt ovenfor, er beskrevet i det tilhørende 
punkt 5.5.4 i de detaljerte tekniske spesifikasjonene i kapittel I.

2.2. PL-poster med sikte på å forenkle valideringen av QES og AdESQC

Den mest kritiske delen ved opprettelsen av PL er utarbeidingen av den obligatoriske delen av PL-en, nemlig «List of 
services» for hver CSP som utsteder QC-er, for å kunne gjenspeile på riktig måte den nøyaktige utstedelsessituasjonen 
for hver slik QC-utstedende sertifiseringstjeneste, og for å sikre at de opplysningene som gis i hver post, er tilstrekkelige 
for å forenkle valideringen av QES og AdESQC (i kombinasjon med innholdet i den sluttenhets-QC som er utstedt av 
CSP i forbindelse med sertifiseringstjenesten oppført i denne posten).

I den grad det ikke finnes noen fullt ut samvirkende og tverrnasjonal profil for QC, kan de påkrevde opplysningene 
omfatte andre opplysninger enn «Service digital identity» for én enkelt (rot)-CA, særlig opplysninger som identifiserer 
QC-statusen til det utstedte sertifikatet, og hvorvidt de støttede signaturene er opprettet av et SSCD eller ikke. Det 
organet i en medlemsstat som er utpekt til å utarbeide, redigere og vedlikeholde PL (dvs. operatøren av ordningen i 
henhold til ETSI TS 102 231), skal derfor ta hensyn til den aktuelle profilen og sertifikatets innhold i hvert utstedt QC 
for hver CSPQC som er omfattet av PL.

Helst bør hvert utstedt QC inneholde den QcCompliance(2)-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at 
det er et QC, og bør inneholde den QcSSCD-erklæringen som er definert i ETSI når det hevdes at det støttes av et 
SSCD for å generere e-signaturer, og/eller at hvert utstedt QC inneholder en av de objektidentifikatorene (OID) for 
sertifikatstrategien for QCP/QCP + som er definert i ETSI TS 101 456(3). CSP-er som utsteder QC-er, bruker forskjellige 
standarder som referanser, disse standardene tolkes på mange forskjellige måter, og manglende kjennskap til visse 
normative tekniske spesifikasjoner eller at noen standarder har forrang, har ført til forskjeller i det faktiske innholdet 
i aktuelle utstedte QC-er (f.eks. om hvorvidt ETSI-definerte Qc-erklæringer brukes eller ikke), og dette betyr at de 
mottakende partene ikke uten videre kan stole på underskriverens sertifikat (og tilhørende kjede/bane) for i det minste 
via en maskinleselig metode å kunne vurdere om det sertifikatet som støtter en e-signatur, hevdes å være et QC, og om 
det er tilknyttet et SSCD som er brukt for å opprette e-signaturen.

Ved å fylle ut feltene «Service type identifier» («Sti»), «Service name» («Sn») og «Service digital identity» («Sdi»)(4) 
med opplysninger som er gitt i feltet «Service information extensions» («Sie»), kan den foreslåtte felles malen for PL 
fullt ut bestemme en spesifikk type kvalifisert sertifikat som er utstedt av en listeoppført CSP-sertifiseringstjeneste som 
utsteder QC-er, og gi opplysninger om hvorvidt den støttes av et SSCD eller ikke (når slike opplysninger mangler i det 
utstedte QC). En spesifikk opplysning om «Service current status» («Scs») er selvsagt knyttet til denne posten. Dette er 
vist i figur 2 nedenfor.

Oppføring av en tjeneste på listen ved bare å angi «Sdi» for en (rot)-CA vil innebære at det er sikret (ved CSP-en 
som utsteder QC-er, men også ved kontroll-/akkrediteringsorganet som har ansvar for kontroll/akkreditering av denne 
CSP-en) at alle sluttenhetssertifikater utstedt under denne (rot)-CA (hierarki), inneholder nok ETSI-definerte og 
maskinbehandlede opplysninger til å vurdere om det er et QC eller ikke, og om det er støttet av et SSCD. Dersom for 
eksempel den siste påstanden ikke er sann (f.eks. at det ikke finnes noen ETSI-standardisert maskinlesbar indikasjon i 
QC om hvorvidt det er støttet av et SSCD), kan det ved bare å listeføre «Sdi» for denne (rot)-CA, antas at QC-er som 
utstedes under dette (rot)-CA-hierarkiet, ikke støttes av noen SSCD. For å kunne betrakte disse QC-ene som støttet av 
et SSCD, bør «Sie» brukes til å angi dette (dette angir også at det er sikret ved CSP-en som utsteder QC-er og er under 
kontroll/akkreditert av henholdsvis kontroll- eller akkrediteringsorganet).

(1) ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-service status information.
(2) Se ETSI TS 101 862 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Qualified Certificate Profile.
(3) ETSI TS 101 456 — Electronic Signature and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified 

certificates.
(4) Dvs. som et minimum, et X.509 v3-sertifikat fra utstedende QCA eller fra en overordnet CA i sertifiseringsbanen.
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Allmenne prinsipper — redigeringsregler — CSPQC-poster (listeførte tjenester)

Tjenestepost for en listeført CSPQC:

Figur 2

Tjenestepost for en listeført CSP som utsteder QC-er i PL gjennomført i TSL-format

Den felles malen for PL gjør det mulig å bruke en kombinasjon av fem hoveddeler med opplysninger i tjenesteposten:

– «Service type identifier» («Sti»), f.eks. identifisere en CA som utsteder QC-er (CA/QC),

– «Service name» («Sn»),

– opplysninger om «Service digital identity» («Sdi») som identifiserer en listeført tjeneste, f.eks. X.509v3-sertifikatet 
(som et minimum) for en CA som utsteder QC-er,

– for CA-/QC-tjenester, valgfrie opplysninger om «Service information extensions» («Sie») som skal gjøre det mulig 
å ta med en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel angir:

– kriterier som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
(filtrere) den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater), som det kreves/gis ytterligere 
opplysninger for, med hensyn til angivelsen av SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

– tilknyttede opplysninger («qualifiers») som angir om dette ytterligere identifiserte settet med kvalifiserte 
sertifikater støttes av et SSCD eller ikke, eller om disse tilknyttede opplysningene er en del av QC under et 
standardisert maskinlesbart format, og/eller opplysninger om at slike QC-er blir utstedt til juridiske personer 
(standard er at de betraktes som utstedt bare til fysiske personer).

– Opplysninger om «gjeldende status» for denne tjenesteposten som gir opplysninger om

– hvorvidt dette er en kontrollert eller akkreditert tjeneste, og

– selve kontroll-/akkrediteringsstatusen.

2.3. Retningslinjer for redigering og bruk av CSPQC-tjenesteposter

De overordnede retningslinjene for redigering er:

1. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under kontroll/
akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC som støttes av et SSCD, inneholder den ETSI-definerte 
QcCompliance-erklæringen, og inneholder QcSSCD-erklæringen og/eller QCP + objektidentifikator (OID), er 
bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig, og «Sie»-feltet kan brukes som et alternativ og trenger ikke å inneholde 
opplysninger om SSCD-støtte.
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2. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under 
kontroll/akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC som ikke støttes av et SSCD, inneholder 
enten QcCompliance-erklæringen, og/eller QCP OID, og det er slik at det er meningen at det ikke skal inneholde 
QcSSCD-erklæringen eller QCP + OID, er bruken av en egnet «Sdi» tilstrekkelig, og «Sie»-feltet kan brukes som 
et alternativ og trenger ikke å inneholde opplysninger om SSCD-støtte (innebærer at det ikke støttes av et SSCD).

3. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under 
kontroll/akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC inneholder QcCompliance-erklæringen, og 
det er meningen at noen av disse QC-ene skal støttes av SSCD og andre ikke (f.eks. kan dette differensieres av 
forskjellige CSP-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller gjennom andre CSP-spesifikke opplysninger i QC, 
direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), men det inneholder VERKEN QcSSCD-erklæringen ELLER 
ETSI QCP(+) OID, er det ikke sikkert at bruken av en egnet «Sdi» er tilstrekkelig, OG «Sie»-feltet må brukes for 
å gi uttrykkelige opplysninger om SSCD-støtte sammen med eventuelt utvidede opplysninger for å identifisere 
det settet med sertifikater som omfattes. Dette vil sannsynligvis kreve at forskjellige «SSCD support information 
values» må tas med for samme «Sdi» når «Sie»-feltet brukes.

4. Dersom det for en listeført tjeneste som er identifisert med en «Sdi», er sikret (garanti fra CSPQC og under kontroll/
akkreditert av kontrollorgan/akkrediteringsorgan) at et QC ikke inneholder noen QcCompliance-erklæring, QCP 
OID, QcSSCD-erklæringen eller QCP + OID, men det er sikret at noen av disse sluttenhetssertifikatene som er utstedt 
under denne «Sdi», er ment å være QC-er og/eller støttet av SSCD, og andre ikke (f.eks. kan dette differensieres 
av forskjellige CSPQC-spesifikke Certificate Policy-OID-er eller gjennom andre CSPQC-spesifikke opplysninger i 
QC, direkte eller indirekte, maskinlesbart eller ikke), vil ikke bruken av en egnet «Sdi» være tilstrekkelig, OG 
«Sie»-feltet må brukes for å ta med uttrykkelige opplysninger om SSCD-støtte. Dette vil sannsynligvis kreve at 
forskjellige «SSCD support information values» må tas med for samme «Sdi» når «Sie»-feltet brukes.

Som et generelt standardprinsipp skal det for en CSP som er oppført på pålitelighetslisten, være én tjenestepost for 
hvert enkelt X.509v3-sertifikat for en sertifiseringstjeneste av CA/QC-typen, dvs. en sertifiseringsmyndighet (CA) 
som (direkte) utsteder QC-er. Under noen nøye forutsatte omstendigheter og nøye styrte forhold kan en medlemsstats 
kontroll-/akkrediteringsorgan beslutte å bruke X.509v3-sertifikatet for en rot-CA eller overordnet (Upper Level) CA 
(dvs. en sertifiseringsmyndighet som ikke direkte utsteder sluttenhets-QC-er, men som sertifiserer et hierarki av CA-er 
ned til CA-er som utsteder QC-er til sluttenheter), som «Sdi» for én enkelt post på listen over tjenester fra en listeført CSP. 
Konsekvensene (fordeler og ulemper) ved å bruke en slik X.509v3 rot-CA eller overordnet CA som «Sdi» -verdier for 
PL-tjenesteposter, må vurderes nøye og godkjennes av medlemsstatene. Når dette tillatte unntaket fra standardprinsippet 
benyttes, skal imidlertid medlemsstaten gi nødvendig dokumentasjon for å forenkle sertifiseringsbanens oppbygging og 
verifisering.

De overordnede retningslinjene for redigering kan illustreres med følgende eksempler: I forbindelse med en CSPQC som 
bruker en rot-CA, som flere CA-er utsteder QC-er og ikke-QC-er under, men der QC-ene inneholder bare QcCompliance-
erklæringen og ingen angivelse av om den støttes av et SSCD, vil i henhold til reglene forklart ovenfor, oppføring av 
bare rot-CA-ens «Sdi» innebære at alle QC-er utstedt under dette rot-CA-hierarkiet, IKKE støttes av et SSCD. Dersom 
disse QC-ene faktisk støttes av et SSCD, vil det sterkt anbefales å bruke QcSSCD-erklæringen i QC-er som utstedes i 
framtiden. I mellomtiden (til det siste QC som ikke inneholder disse opplysningene, utløper), bør TSL-en bruke «Sie» 
-feltet og tilknyttede «Qualifications» -utvidelser, f.eks. filtrering av sertifikater gjennom spesifikke CSPQC-definerte 
OID(-er) som kan brukes av CSPQC for å skille mellom forskjellige typer QC-er (noen støttet av et SSCD og andre ikke), 
og inklusive eksplisitt «SSCD support information» for slike filtrerte sertifikater ved bruk av «Qualifiers».

De overordnede retningslinjene for bruk for applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske applikasjoner som 
er avhengige av en TSL-gjennomføring av en pålitelighetsliste i samsvar med de gjeldende tekniske spesifikasjonene, 
er som følger:

En «CA/QC» «Sti»-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en «rot-CA/QC» ved bruk av 
utvidelsen «Sie» «additionalServiceInformation»)

– angir at fra den «Sdi»-identifiserte CA (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra den «Sdi»-identifiserte rot-CA) er 
alle utstedte sluttenhetssertifikater QC-er, forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er dette ved bruk av egnede 
Qc-erklæringer (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI-definert QCP(+) OID-er (og dette er sikret av kontroll-/
akkrediteringsorgan, se «overordnede retningslinjer for redigering» ovenfor)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 37/46 25.6.2015

 Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhetssertifikat som hevdes 
å være et QC, ikke er ytterligere identifisert gjennom en tilhørende «Sie»-post, skal de maskinlesbare opplysningene 
som skal ligge i QC-et, være under kontroll/akkrediteres for å være korrekte. Det betyr at bruken (eller ikke) av de 
egnede Qc-erklæringene (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI-definerte QCP(+) OID-ene er sikret å være i samsvar 
med det som hevdes av CSPQC.

– og DERSOM «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte fortolkningsregelen 
for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av denne «Sie» «Qualification»-posten, som bygger på 
prinsippet om en sekvens av filtre som ytterligere identifiserer et sett med sertifikater og gir ytterligere opplysninger 
om SSCD-støtte og/eller at sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. de sertifikatene som inneholder en 
spesifikk OID i Certificate Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key usage»-mønster, og/eller filtreres ved 
bruk av en spesifikk verdi som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i en utvidelse osv.), vurderes i henhold til 
følgende sett med «qualifiers», som kompenserer for mangelen på opplysninger i tilsvarende QC, dvs.:

– for å angi SSCD-støtte:

– «QCWithSSCD» som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller

– «QCNoSSCD» som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller

– «QCSSCDStatusAsInCert» som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert QC 
under «Sdi-»/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten,

OG/ELLER

– for å angi utstedelse til juridisk person:

– «QCForLegalPerson» som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person».

2.4. Tjenester som støtter «CA/QC»-tjenester, men som ikke er del av «CA/QC» «Sdi»

De tilfellene der CRL-er og OCSP-svar underskrives av andre nøkler enn fra en CA som utsteder QC-er («CA/QC»), 
bør også omfattes. Dette kan gjøres ved å listeføre disse tjenestene som sådanne i TSL-gjennomføringen av PL (dvs. 
med en «Service type identifier» som er ytterligere kvalifisert ved en «additionalServiceInformation»-utvidelse som 
gjenspeiler at en OCSP eller en CRL-tjeneste er en del av ytingen av QC-er, f.eks. med tjenestetype henholdsvis «OCSP/
QC» eller «CRL/QC»), ettersom disse tjenestene kan anses som en del av de kontrollerte/akkrediterte kvalifiserte 
tjenestene i tilknytning til yting av QC-sertifiseringstjenester. Selvsagt skal OCSP-respondere eller CRL-utstedere hvis 
sertifikater underskrives av CA-er under hierarkiet for en listeført CA/QC-tjeneste, anses som gyldige og i samsvar med 
statusverdien for den listeførte CA/QC-tjenesten.

En lignende bestemmelse kan få anvendelse på sertifiseringstjenester som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater (av typen 
«CA/PKC»-tjeneste) ved å bruke standard OCSP- og CRL-tjenestetyper i ETSI TS 102 231.

Vær oppmerksom på at TSL-gjennomføringen av PL MÅ omfatte tilbakekallingstjenester når tilhørende opplysninger 
ikke foreligger i AIA-feltet på sluttsertifikater, eller når de ikke er underskrevet av en CA som er listeført.

2.5. Utvikling mot en samvirkende QC-profil

Som en generell regel skal det forsøkes å forenkle (redusere) antallet tjenesteposter (forskjellige «Sdi-er») så mye som 
mulig. Dette må imidlertid balanseres mot riktig identifikasjon av de tjenestene som er knyttet til utstedelsen av QC-er, 
og levering av pålitelige opplysninger om hvorvidt disse QC-ene støttes av et SSCD eller ikke, når disse opplysningene 
mangler fra et utstedt QC.

Helst bør bruken av «Sie»-feltet og «Qualification»-utvidelsen (strengt) begrenses til de særlige tilfellene som skal løses 
på den måten, siden QC-er bør inneholde nok opplysninger med hensyn til hevdet kvalifisert status og hevdet støtte av 
et SSCD eller ikke.

Medlemsstatene bør i så stor grad som mulig sikre at samvirkende QC-profiler innføres og brukes.

3. Struktur for den felles malen for pålitelighetslisten

Den foreslåtte felles malen for en medlemsstats pålitelighetsliste vil bli strukturert i følgende kategorier av opplysninger:

1. Opplysninger om pålitelighetslisten og dens utstedelsesordning.

2. En sekvens av felter som inneholder entydige identifikasjonsopplysninger om hver kontrollert/akkreditert CSP i 
ordningen (denne sekvensen er valgfri, dvs. når den ikke brukes, vil listen bli ansett for å være tom, noe som betyr at 
ingen CSP er under kontroll eller akkreditert i den tilhørende medlemsstaten innenfor rammen av pålitelighetslistens 
virkeområde).
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3. For hver listeført CSP, en sekvens av felter som inneholder entydig identifikasjon av en kontrollert/akkreditert 
sertifiseringstjeneste som CSP-en yter (denne sekvensen må ha minst én post).

4. For hver listeført kontrollert/akkreditert sertifiseringstjeneste, identifikasjon av tjenestens gjeldende og historiske 
status.

I forbindelse med en CSP som utsteder QC-er, må den entydige identifikasjonen av en kontrollert/akkreditert 
sertifiseringstjeneste som skal listeføres, ta hensyn til de situasjonene der det ikke foreligger nok opplysninger i det 
kvalifiserte sertifikatet om dets status som kvalifisert, dets mulige støtte fra et SSCD, og særlig for å kunne håndtere det 
ytterligere faktum at de fleste (kommersielle) CSP-ene bruker én enkelt utstedende kvalifisert CA til å utstede flere typer 
sluttenhetssertifikater, både kvalifiserte og ikke-kvalifiserte.

Antall poster på listen per anerkjent CSP kan reduseres dersom det finnes én eller flere overordnede CA-tjenester, 
f.eks. i forbindelse med et kommersielt hierarki av CA-er fra en rot-CA ned til utstedende CA-er. Selv i disse tilfellene 
må imidlertid prinsippet om å sikre den entydige forbindelsen mellom en CSPQC-sertifiseringstjeneste og settet med 
sertifikater som er ment å skulle identifiseres som QC-er, vedlikeholdes og sikres.

1. Opplysninger om pålitelighetslisten og dens utstedelsesordning

Følgende opplysninger vil inngå i denne kategorien:

– et pålitelighetslistemerke som forenkler identifikasjonen av pålitelighetslisten under elektroniske søk, og som også 
bekrefter dens formål når den har et menneskelesbart format,

– en identifikator for pålitelighetslistens format og versjon,

– pålitelighetslistens sekvensnummer (eller utgivelsesnummer),

– typeopplysninger for pålitelighetslisten (f.eks. for å identifisere det faktum at denne pålitelighetslisten gir 
opplysninger om kontroll-/akkrediteringsstatusen for sertifiseringstjenester fra CSP-er som er under kontroll/
akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF),

– eieropplysninger for pålitelighetslisten (f.eks. navn, adresse, kontaktopplysninger osv. for det organet i 
medlemsstaten som er ansvarlig for å utarbeide, offentliggjøre sikkert og vedlikeholde pålitelighetslisten),

– opplysninger om den eller de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene som pålitelighetslisten er tilknyttet, 
herunder, men ikke begrenset til

– staten den gjelder for,

– opplysninger om eller referanse til det stedet der opplysninger om ordningen(e) er å finne (modell, regler, 
kriterier, aktuelt område, type osv.),

– oppbevaringsperiode for (historiske) opplysninger,

– politikk og/eller juridisk uttalelse, forpliktelser og ansvar i forbindelse med pålitelighetslisten,

– pålitelighetslistens utstedelsesdato og tidspunkt for neste planlagte ajourføring.

2. Entydige identifikasjonsopplysninger om hver CSP som ordningen anerkjenner

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende:

– CSP-organisasjonens navn slik det brukes i formelle, juridiske registre (dette kan omfatte CSP-organisasjonens UID 
etter praksis i medlemsstaten),

– CSP-ens adresse og kontaktopplysninger,

– ytterligere opplysninger om CSP-en, enten tatt med direkte eller ved referanse til et sted der disse opplysningene 
kan lastes ned fra.
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3. For hver listeført CSP, en sekvens av felter som inneholder entydig identifikasjon av en sertifiseringstjeneste som 
CSP-en yter, og som er under kontroll/akkreditert innenfor rammen av direktiv 1999/93/EF

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende for hver sertifiseringstjeneste fra en listeført CSP:

– en identifikator for den typen sertifiseringstjeneste (f.eks. identifikator som angir at den kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenesten fra CSP-en er en sertifiseringsmyndighet som utsteder QC-er),

– (handels)navnet til denne sertifiseringstjenesten,

– en unik, entydig identifikator til denne sertifiseringstjenesten,

– ytterligere opplysninger om sertifiseringstjenesten (f.eks. tatt med direkte eller ved referanse til et sted der disse 
opplysningene kan lastes ned fra, opplysninger om adgang til tjenesten,

– for CA/QC-tjenester, en valgfri sekvens av tupler, der hver tuppel gir opplysninger om

i) kriterier som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
(filtrere) den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater), som det kreves/gis ytterligere 
opplysninger for, med hensyn til angivelsen av SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

ii) tilknyttede «qualifiers» som gir opplysninger om hvorvidt settet med kvalifiserte sertifikater fra denne 
ytterligere identifiserte tjenesten støttes av et SSCD eller ikke, og/eller opplysninger om hvorvidt slike QC-er 
blir utstedt til juridiske personer (standard er at de betraktes som utstedt til fysiske personer).

4.  For hver listeført sertifiseringstjeneste, identifikasjon av tjenestens gjeldende og historiske status

Dette settet med opplysninger vil omfatte minst følgende:

– en identifikator for gjeldende status,

– startdato og -tidspunkt for gjeldende status,

– historiske opplysninger om denne statusen.

4. Definisjoner og forkortelser

I dette dokumentet menes med følgende definisjoner og forkortelser:

Betegnelse Forkortelse Definisjon

Yter av 
sertifiserings tjenester

CSP Som definert i artikkel 2 nr. 11 i direktiv 1999/93/EF.

Sertifiserings-
myndighet

CA En CA er en CSP og kan bruke flere tekniske CA-ers private signeringsnøkler, 
som hver har et tilknyttet sertifikat, for å utstede sluttenhetssertifikater. En 
CA er en myndighet som én eller flere brukere har tillit til når det gjelder 
å opprette og tildele sertifikater. Eventuelt kan sertifiseringsmyndigheten 
opprette brukernes nøkler [ETSI TS 102 042]. CA anses å være identifisert 
gjennom de identifikasjonsopplysningene som ligger i Issuer-feltet i CA-
sertifikatet for (som sertifiserer) den offentlige nøkkelen som er tilknyttet 
CA-ens private signeringsnøkkel, og som i praksis brukes av CA-en for å 
utstede enhetssertifikater. En CA kan ha flere signeringsnøkler. Hver CA-
signeringsnøkkel identifiseres unikt ved en unik identifikator som er en del 
av Authority Key Identifier-feltet i CA-ens sertifikat.

Sertifiserings-
myndighet som 
utsteder kvalifiserte 
sertifikater

CA/QC CA som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II til direktiv 1999/93/EF 
og utsteder kvalifiserte sertifikater som oppfyller kravene i vedlegg I til 
direktiv 1999/93/EF.

Sertifikat Sertifikat Som definert i artikkel 2 nr. 9 i direktiv 1999/93/EF.

Kvalifisert sertifikat QC Som definert i artikkel 2 nr. 10 i direktiv 1999/93/EF.

Underskriver Underskriver Som definert i artikkel 2 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF.
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Betegnelse Forkortelse Definisjon

Kontroll Kontroll Kontroll brukes som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 1999/93/EF. 
Direktivet krever at medlemsstatene utarbeider en egnet ordning som 
tillater kontroll av CSP-er som er etablert på deres territorium og utsteder 
kvalifiserte sertifikater til allmennheten, samtidig som det sikres kontroll 
med at direktivets bestemmelser overholdes.

Frivillig 
akkreditering

Akkreditering Som definert i artikkel 2 nr. 13 i direktiv 1999/93/EF.

Pålitelighetsliste PL Betegner den listen som angir status for kontroll/akkreditering for 
sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester som er under 
kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Statusliste for 
pålitelighets-
tjenester

TSL En form for underskrevet liste som brukes som grunnlag for framlegging 
av statusopplysninger for pålitelighetstjenester i samsvar med 
spesifikasjonene fastsatt i ETSI TS 102 231.

Pålitelighets-tjeneste Tjeneste som øker tilliten til og fortroligheten ved elektroniske 
transaksjoner (typisk, men ikke nødvendigvis ved å bruke kryptografiske 
metoder eller involvere fortrolig materiale) (ETSI TS 102 231).

Yter av pålitelighets-
tjenester

TSP Organ som driver én eller flere (elektroniske) pålitelighetstjenester (dette 
uttrykket brukes med videre betydning enn CSP).

Tegn for 
pålitelighets-
tjenester

TrST Et fysisk eller binært (logisk) objekt som er generert eller utstedt som 
følge av bruken av en pålitelighetstjeneste. Eksempler på binære TrST-er 
er sertifikater, CRL-er, tidsstempeltegn og OCSP-svar.

Kvalifisert 
elektronisk signatur

QES En AdES støttet av et QC og som er opprettet av et SSCD, som definert i 
artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF.

Avansert elektronisk 
signatur

AdES Som definert i artikkel 2 nr. 2 i direktiv 1999/93/EF.

Avansert elektronisk 
signatur støttet av et 
kvalifisert sertifikat

AdESQC En elektronisk signatur som oppfyller kravene til en AdES og støttes av et 
QC, som definert i artikkel 2 i direktiv 1999/93/EF.

Sikkert signatur-
framstillings system

SSCD Som definert i artikkel 2 nr. 6 i direktiv 1999/93/EF.

KAPITTEL I

DETALJERTE SPESIFIKASJONER FOR DEN FELLES MALEN FOR «PÅLITELIGHETSLISTEN OVER 
KONTROLLERTEKONTROLL ELLER AKKREDITERTE YTERE AV SERTIFISERINGSTJENESTER»

I den følgende delen av dokumentene skal nøkkelordene «MÅ», «MÅ IKKE», «PÅKREVD», «SKAL», «SKAL 
IKKE», «BØR», «BØR IKKE», «ANBEFALT», «KAN» og «VALGFRI» tolkes som beskrevet i RFC 2119(1).

Disse spesifikasjonene bygger på spesifikasjonene og kravene angitt i ETSI TS 102 231 v3.1.1 (2009-06). Når det ikke 
er angitt noe bestemt krav i disse spesifikasjonene, SKAL kravene fra ETSI TS 102 231 anvendes fullt ut. Når det er 
angitt bestemte krav i disse spesifikasjonene, SKAL de ha forrang for tilsvarende krav fra ETSI TS 102 231, samtidig 
som de utfylles av formatspesifikasjonene angitt i ETSI TS 102 231. Ved avvik mellom disse spesifikasjonene og 
spesifikasjonene fra ETSI TS 102 231, SKAL disse spesifikasjonene være de normative.

Språkstøtte SKAL gjennomføres og gis på minst engelsk (EN) og eventuelt også på ett eller flere nasjonale språk.

Dato- og tidsangivelse SKAL være i samsvar med punkt 5.1.4 i ETSI TS 102 231.

Bruk av URI-er SKAL være i samsvar med punkt 5.1.5 i ETSI TS 102 231.

(1) IETF RFC 2119: «Key words for use in RFCs to indicate Requirements Levels».
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Opplysninger om utstedelsesordningen for pålitelighetslisten

Tag

T S L  t a g  (punkt 5.2.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL være i samsvar med punkt 5.2.1 i ETSI TS 102 231.

I forbindelse med en XML-gjennomføring har ETSI gjort en xsd-fil tilgjengelig, og den finnes i sin nåværende form i 
vedlegg 1.

Scheme Information

T S L  v e r s i o n  i d e n t i f i e r  (punkt 5.3.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL være satt til «3» (heltall).

T S L  s e q u e n c e  n u m b e r  (punkt 5.3.2)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi sekvensnummeret for TSL-en. Det starter fra «1» ved første utgivelse av 
TSL-en, og denne heltallsverdien SKAL økes med 1 ved hver etterfølgende utgivelse av TSL-en. Det SKAL IKKE 
tilbakestilles til «1» når «TSL version identifier» nevnt ovenfor, økes.

T S L  t y p e  (punkt 5.3.3)

Dette feltet er PÅKREVD og skal angi type TSL. Det SKAL settes til http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-
TrustedList/TSLtype/generic (generisk).

Merk: For å kunne overholde punkt 5.3.3 i ETSI TS 102 231 og for å angi den spesifikke typen TSL, samtidig som det 
vises til forekomsten av disse spesifikasjonene som styrer etableringen av TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes 
pålitelighetsliste(1) og gis mulighet for at en analysealgoritme kan bestemme hvilken form av følgende felter(2) som kan 
forventes, når disse feltene har spesifikke (eller alternative) betydninger avhengig av hvilken type TSL som er angitt (i 
dette tilfellet en medlemsstats pålitelighetsliste), SKAL ovennevnte spesifikke URI registreres og beskrives som følger:

URI: (generisk) http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic

Beskrivelse: En TSL-gjennomføring av en statusliste for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av 
sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten som eier TSL-gjennomføringen, 
for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, gjennom en prosess med direkte kontroll 
(frivillig eller lovfestet).

S c h e m e  o p e r a t o r  n a m e  (punkt 5.3.4)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi navnet på det organet i medlemsstaten som har ansvar for å utarbeide, 
offentliggjøre og vedlikeholde den nasjonale pålitelighetslisten. Det SKAL angi det formelle navnet som det rettssubjektet 
eller den bemyndigede enheten (f.eks. på statlige forvaltningsorganer) som er knyttet til dette organet, driver sin 
virksomhet under. Dette MÅ være det navnet som brukes i den formelle juridiske registreringen eller autorisasjonen, og 
som all formell kommunikasjon skal stiles til. Det SKAL være en sekvens med flerspråklige tegnstrenger og SKAL være 
gjennomført med engelsk (EN) som obligatorisk språk, og eventuelt på ett eller flere nasjonale språk.

Merk: En stat KAN ha separate kontroll- og akkrediteringsorganer, og kan også ha ytterligere organer til annen 
driftsrelatert virksomhet. Det er opp til hver enkelt medlemsstat å utpeke operatøren av ordningen for TSL-
gjennomføringen av medlemsstatens PL. Det forventes at kontrollorganet, akkrediteringsorganet og operatøren (når 
disse er separate organer), får hvert sitt ansvarsområde og hver sine forpliktelser.

(1) Dvs. den listen som angir status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester som er under 
kontroll/akkreditert av den aktuelle medlemsstaten, for overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF 
(dvs. pålitelighetslisten).

(2) Dvs. de feltene som er angitt i ETSI TS 102 231 — Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Provision of harmonized Trust-
service status information, som er nærmere beskrevet i disse spesifikasjonene for å spesifisere utarbeidingen av medlemsstatenes 
pålitelighetsliste.
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Alle situasjoner der flere organer er ansvarlige for kontroll, akkreditering eller drift, SKAL konsekvent gjenspeiles 
og identifiseres som sådanne i opplysningene om ordningen som en del av PL, herunder i de opplysningene som er 
spesifikke for ordningen, og som angis i «Scheme information URI» (punkt 5.3.7).

Den navngitte operatøren av ordningen (punkt 5.3.4) forventes å underskrive TSL.

S c h e m e  o p e r a t o r  a d d r e s s  (punkt 5.3.5)

Dette feltet er PÅKREVD. Det SKAL angi både postadressen og den elektroniske adressen til rettssubjektet eller den 
bemyndigede organisasjonen som identifiseres i «Scheme operator name»-feltet (punkt 5.3.4). Det SKAL inneholde 
både «PostalAddress» (dvs. gateadresse, sted, [stat eller region/kommune], [postnummer] og ISO 3166-1 alfa-2 
landkode) i samsvar med punkt 5.3.5.1 og «ElectronicAddress» (dvs. e-postadresse og/eller nettstedets URI) i samsvar 
med punkt 5.3.5.2.

S c h e m e  n a m e  (punkt 5.3.6)

Dette feltet er PÅKREVD og skal angi ordningens navn. Det SKAL være en sekvens med flerspråklige tegnstrenger 
(med engelsk (EN) som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk) definert slik:

– EN-versjonen SKAL være en tegnstreng som er bygd opp slik:

 CC:EN_name_value

 der:

— «CC» = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

— «:» = brukes som skilletegn,

— «EN_name_value» = «statuslisten for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere 
av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av den aktuelle 
medlemsstaten som er «Scheme Operator», for overholdelse av de relevante 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF».

– Alle medlemsstaters nasjonale språkversjon SKAL være en tegnstreng som er bygd opp slik:

 CC:name_value

 der:

— «CC» = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

— «:» = brukes som skilletegn,

— «name_value» = offisiell oversettelse til nasjonalspråket av EN_name_value.

Ordningens navn kreves for å kunne identifisere unikt med navn den ordningen det vises til med «Scheme information 
URI», og også for å sikre at dersom en operatør av ordningen driver mer enn én ordning, har hver ordning forskjellig 
navn.

Medlemsstatene og operatørene SKAL forsikre seg om at når en medlemsstat eller en operatør driver mer enn én 
ordning, skal hver ordning ha forskjellig navn.

S c h e m e  i n f o r m a t i o n  U R I  (punkt 5.3.7)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den eller de URI-ene der brukere (avhengige parter) kan innhente opplysninger 
om den spesifikke ordningen (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Dette SKAL 
være en sekvens med flerspråklige pekere (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). 
Den eller de URI-ene det vises til, MÅ angi en bane til «relevante opplysninger om ordningen».
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De relevante opplysningene om ordningen SKAL minst omfatte:

– Generelle innledende opplysninger som vil være felles for alle medlemsstatene med hensyn til pålitelighetslistens 
virkeområde og innhold, og de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene. Den felles teksten som skal 
brukes, er som følger:

 «Denne listen er TSL-gjennomføringen av [den relevante medlemsstatens navn] “pålitelighetsliste over 
kontrollerte/akkrediterte ytere av sertifiseringstjenster” som gir opplysninger om status for kontroll/akkreditering 
for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester (CSP-er) som er under kontroll/akkreditert av 
[den relevante medlemsstatens navn], for overholdelse av de relevante bestemmelsene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer.

 Formålet med pålitelighetslisten er å

– angi og levere pålitelige opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra 
ytere av sertifiseringstjenester som er under kontroll/akkreditert av [den relevante medlemsstatens navn], for 
overholdelse av de relevante bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF,

– forenkle valideringen av elektroniske signaturer som støttes av de angitte kontrollerte/akkrediterte 
sertifiseringstjenestene fra de oppførte CSP-ene.

Pålitelighetslisten til en medlemsstat inneholder et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte 
CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 
nr. 3, artikkel 3 nr. 2 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det QC som støtter en elektronisk 
signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller ikke.

CSP-ene som utsteder kvalifiserte sertifikater (CQ-er) oppført her, kontrolleres av [den relevante medlemsstatens 
navn] og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, herunder kravene 
i vedlegg I (krav til QC-er) og i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder QC-er). Den relevante «kontrollordningen» 
(samt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante kravene i direktiv 1999/93/
EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 (samt artikkel 2 nr. 13, artikkel 3 nr. 2, 
artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 og artikkel 11).

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP 
som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), tas med på pålitelighetslisten og i denne TSL-gjennomføringen på 
nasjonalt plan på frivillig basis.»

– Spesifikke opplysninger om de underliggende kontroll-/akkrediteringsordningene, særlig(1)

– opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale frivillige akkrediteringsordningen som gjelder for alle CSPQC,

– eventuelt opplysninger om kontrollordningen som gjelder for alle CSP-er som ikke utsteder QC-er,

– eventuelt opplysninger om den nasjonale frivillige akkrediteringsordningen som gjelder for alle CSP-er som 
ikke utsteder QC-er.

– Disse spesifikke opplysningene SKAL for hver underliggende ordning oppført ovenfor, minst omfatte

– en generell beskrivelse,

– opplysninger om prosessen som kontroll-/akkrediteringsorganet følger for å føre kontroll med / akkreditere 
CSP-er, og som CSP-er følger i forbindelse med kontrollen/akkrediteringen,

– opplysninger om kriteriene som benyttes ved kontroll/akkreditering av CSP-er.

– Eventuelt spesifikke opplysninger om de spesifikke kvalifiseringene som noen av de fysiske eller binære (logiske) 
objektene som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til å motta på 
grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, herunder betydningen av en slik 
kvalifisering og de tilknyttede nasjonale bestemmelsene og kravene.

(1) De siste to settene med opplysninger er av avgjørende betydning for at avhengige parter skal kunne vurdere kvaliteten og 
sikkerhetsnivået på slike kontroll-/akkrediteringsordninger. Disse settene med opplysninger skal gis på PL-nivå ved bruk av den 
foreliggende «Scheme information URI» (punkt 5.3.7 — opplysninger som gis av medlemsstaten), «Scheme type/community/rules» 
(punkt 5.3.9 — ved bruk av en tekst som er felles for alle medlemsstater) og «TSL policy/legal notice» (punkt 5.3.11 — en tekst 
som er felles for alle medlemsstater, som viser til direktiv 1999/93/EF, samtidig som hver medlemsstat har mulighet til å tilføye 
tekst/referanser som er spesifikke for medlemsstaten). Ytterligere opplysninger om kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er 
som ikke utsteder QC-er, kan gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd (f.eks. for å skille mellom forskjellige kvalitets-/
sikkerhetsnivåer) ved bruk av «Scheme service definition URI» (punkt 5.5.6).
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Ytterligere opplysninger som er spesifikke for medlemsstaten om ordningen, KAN dessuten gis på frivillig basis. Dette 
SKAL omfatte

– opplysninger om de kriteriene og reglene som skal brukes til å velge kontroll-/revisjonsorganer og definere hvordan 
CSP-ene kontrolleres (føres tilsyn med) / akkrediteres (revideres) av dem,

– andre kontaktopplysninger og generelle opplysninger som gjelder driften av ordningen.

S t a t u s  d e t e r m i n a t i o n  a p p r o a c h  (punkt 5.3.8)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for metoden for å bestemme status. Følgende spesifikke URI 
SKAL brukes, som registrert og beskrevet nedenfor:

URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/StatusDetn/appropriate

Beskrivelse: Tjenester som er listeført, får sin status bestemt av eller på vegne av operatøren av ordningen, i samsvar 
med et egnet system for en angitt medlemsstat som tillater «kontroll» (og eventuelt «frivillig akkreditering») av ytere 
av sertifiseringstjenester som er etablert på statens territorium (eller er etablert i en tredjestat dersom det er snakk 
om «frivillig akkreditering»), og som utsteder kvalifiserte sertifikater til allmennheten i samsvar med artikkel 3 nr. 3 
(henholdsvis artikkel 3 nr. 2 eller artikkel 7 nr. 1 bokstav a)) i direktiv 1999/93/EF, og som eventuelt tillater «kontroll» 
/ «frivillig akkreditering» av ytere av sertifiseringstjenester som ikke utsteder kvalifiserte sertifikater, i samsvar med 
én eller flere nasjonalt definerte og etablerte «anerkjente godkjenningsordninger» som er gjennomført på nasjonalt 
plan for å føre kontroll med at tjenester fra CSP-er som ikke utsteder QC-er, er i samsvar med bestemmelsene fastsatt 
i direktiv 1999/93/EF, og som eventuelt utvides med nasjonale bestemmelser om yting av slike sertifiseringstjenester.

S c h e m e  t y p e / c o m m u n i t y / r u l e s  (punkt 5.3.9)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde minst følgende registrerte URI-er:

– en URI som er felles for alle medlemsstatenes pålitelighetslister, og som peker mot en beskrivende tekst som SKAL 
gjelde for alle PL-er:

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/common

– som innebærer at medlemsstatens ordning (identifisert ved «TSL type» (punkt 5.3.3) og «Scheme name» 
(punkt 5.3.6)) inngår i en overgripende ordning (dvs. en TSL som har pekere til alle medlemsstater som 
offentliggjør og vedlikeholder en PL i form av en TSL),

– der brukere kan finne politikk/regler som tjenester oppført på listen SKAL vurderes mot, og som type TSL (se 
punkt 5.3.3) kan bestemmes ut fra,

– der brukere kan få en beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke innholdet i TSL-gjennomføringen av 
pålitelighetslisten. Disse bruksreglene SKAL være felles for alle medlemsstaters pålitelighetslister, uavhengig 
av type listeført tjeneste og hvilke kontroll-/akkrediteringsordninger det er snakk om,

Beskrivende tekst:

«Deltaking i en ordning

Hver medlemsstat skal lage en «pålitelighetsliste over kontrollerte eller akkrediterte ytere av sertifiseringstjenester» 
som gir opplysninger om status for kontroll/akkreditering for sertifiseringstjenester fra ytere av sertifiseringstjenester 
(CSP-er) som er under kontroll / akkreditert av den relevante medlemsstaten, for overholdelse av de relevante 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme 
for elektroniske signaturer.

Det skal også vises til denne TSL-gjennomføringen av en slik pålitelighetsliste i listen over lenker (pekere) til hver 
medlemsstats TSL-gjennomføring av sin pålitelighetsliste, som Kommisjonen sammenstiller.

Politikk/regler for vurdering av listeførte tjenester

Pålitelighetslisten til en medlemsstat skal inneholde et visst minimum av opplysninger om kontrollerte/akkrediterte 
CSP-er som utsteder kvalifiserte sertifikater i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF (artikkel 3 
nr. 3, artikkel 3 nr. 2 og artikkel 7 nr. 1 bokstav a)), herunder opplysninger om det kvalifiserte sertifikatet (QC) som 
støtter en elektronisk signatur, og hvorvidt signaturen er framstilt av et sikkert signaturframstillingssystem eller 
ikke.
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CSP-ene som utsteder kvalifiserte sertifikater (QC-er), skal kontrolleres av den medlemsstaten der de er etablert 
(dersom de er etablert i en medlemsstat), og kan også akkrediteres for overholdelse av bestemmelsene fastsatt i 
direktiv 1999/93/EF, herunder kravene i vedlegg I (krav til QC-er) og i vedlegg II (krav til CSP-er som utsteder 
QC-er). CSP-er som utsteder QC-er som er akkreditert i en medlemsstat, skal fortsatt høre inn under den riktige 
kontrollordningen i den medlemsstaten, med mindre de ikke er etablert i den medlemsstaten. Den relevante 
«kontrollordningen» (samt ordningen for «frivillig akkreditering») er definert og skal oppfylle de relevante kravene 
i direktiv 1999/93/EF, særlig dem som er fastsatt i artikkel 3 nr. 3, artikkel 8 nr. 1, artikkel 11 (samt artikkel 2 nr. 13, 
artikkel 3 nr. 2, artikkel 7 nr. 1 bokstav a), artikkel 8 nr. 1 og artikkel 11).

Tilleggsopplysninger om andre kontrollerte/akkrediterte CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tjenester 
tilknyttet elektroniske signaturer (f.eks. CSP som yter tidsstemplingstjenester og utsteder tidsstempeltegn, CSP som 
utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater osv.), kan tas med på pålitelighetslisten og i denne TSL-gjennomføringen på 
nasjonalt plan på frivillig basis.

CSP-er som ikke utsteder QC-er, men som yter tilleggstjenester, kan høre inn under en ordning for «frivillig 
akkreditering» (som definert i og i samsvar med direktiv 1999/93/EF) og/eller i henhold til en nasjonalt 
definert «anerkjent godkjenningsordning» gjennomført på nasjonal plan for å føre kontroll med overholdelse av 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, og eventuelt av nasjonale bestemmelser med hensyn til yting av 
sertifiseringstjenester (i henhold til direktivets artikkel 2 nr. 11). Noen av de fysiske eller binære (logiske) objektene 
som er generert eller utstedt som et resultat av yting av en sertifiseringstjeneste, kan ha rett til en særlig «kvalifisering» 
på grunnlag av sitt samsvar med bestemmelsene og kravene fastsatt på nasjonalt plan, men betydningen av en slik 
«kvalifisering» vil sannsynligvis være begrenset til utelukkende å gjelde på nasjonalt plan.

Fortolkning av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten

De overordnede retningslinjene for bruk for applikasjoner, tjenester eller produkter for elektroniske signaturer 
som er avhengige av en TSL-gjennomføring av en pålitelighetsliste i samsvar med vedlegget til kommisjonsvedtak 
2009/767/EF, er som følger:

En «CA/QC» «Service type identifier» («Sti»)-post (og tilsvarende en CA/QC-post ytterligere kvalifisert som en 
«rot-CA/QC» ved bruk av utvidelsen «Service information extension» («Sie») «additionalServiceInformation»)

– angir at fra den «Service digital identifier» («Sdi»)-identifiserte CA (og tilsvarende i CA-hierarkiet fra 
den «Sdi»-identifiserte rot-CA) fra den tilsvarende CSP-en (se tilknyttede TSP-informasjonsfelter) er alle 
utstedte sluttenhetssertifikater kvalifiserte sertifikater (QC-er), forutsatt at det i sertifikatet hevdes at de er 
dette ved bruk av egnede ETSI TS 101 862-definerte Qc-erklæringer (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller ETSI 
TS 101 456-definert QCP(+) OID-er (og dette er garantert av utstedende CSP og sikret av medlemsstatens 
kontroll-/akkrediteringsorgan)

Merk: Dersom ingen «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, eller dersom et sluttenhetssertifikat 
som hevdes å være et QC, ikke er «ytterligere identifisert» gjennom en tilhørende «Sie»-post, skal de 
«maskinlesbare» opplysningene som skal ligge i QC-et, være under kontroll/akkreditert for å være korrekte. 
Det betyr at bruken (eller ikke) av de egnede ETSI-definerte Qc-erklæringene (dvs. QcC, QcSSCD) og/eller 
ETSI-definerte QCP(+) OID-ene er sikret å være i samsvar med det som hevdes av CSP-en som utsteder QC-er.

– og DERSOM «Sie» «Qualification»-opplysninger foreligger, skal i tillegg til den ovennevnte fortolkningsregelen 
for standard bruk, de sertifikatene som identifiseres ved bruk av denne «Sie» «Qualification»-posten, som 
bygger på prinsippet om en sekvens av «filtre» som ytterligere identifiserer et sett med sertifikater, vurderes 
i henhold til de tilknyttede «qualifiers», som gir ytterligere opplysninger om «SSCD-støtte» og/eller at 
sertifikatet utstedes til en juridisk person (f.eks. de sertifikatene som inneholder en spesifikk OID i Certificate 
Policy-utvidelsen, og/eller har et spesifikt «Key usage»-mønster, og/eller filtreres ved bruk av en spesifikk verdi 
som skal vises i et spesifikt sertifikatfelt eller i en utvidelse osv.). Disse «qualifiers» er en del av følgende sett 
med «qualifiers», som brukes for å kompensere for mangelen på opplysninger i tilsvarende QC-innhold, og 
som brukes henholdsvis

– for å angi typen av SSCD-støtte:

– «QCWithSSCD» som betyr «QC som støttes av et SSCD», eller

– «QCNoSSCD» som betyr «QC som ikke støttes av et SSCD», eller

– «QCSSCDStatusAsInCert» som betyr at det er sikret at opplysninger om SSCD-støtte er med i ethvert 
QC under «Sdi-»/«Sie»-angitte opplysninger i denne CA/QC-posten,

OG/ELLER

– for å angi utstedelse til juridisk person:

– «QCForLegalPerson» som betyr «Sertifikat utstedt til en juridisk person».
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 Den overordnede fortolkningsregelen for enhver annen post av typen «Sti» er at den listeførte tjenesten som er 
navngitt i samsvar med verdien i «Sn»-feltet og identifiseres unikt ved hjelp av verdien i «Sdi»-feltet, har en 
gjeldende kontroll-/akkrediteringsstatus som er i samsvar med verdien i «Scs»-feltet fra og med den datoen som er 
angitt i «Current status starting date and time». Særlige fortolkningsregler for eventuelle tilleggsopplysninger om 
en listeført tjeneste (f.eks. «Service information extensions»-felt) kan eventuelt finnes i den medlemsstatsspesifikke 
URI-en som en del av det gjeldende «Scheme type/community/rules»-feltet.

 Se avsnittet Tekniske spesifikasjoner for en felles mal for «Pålitelighetslisten over kontrollerte eller akkrediterte 
ytere av sertifiseringstjenester» i vedlegget til kommisjonsvedtak 2009/767/EF for flere opplysninger om felter, 
beskrivelse og betydning for TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes pålitelighetslister.»

– En URI som er spesifikk for hver medlemsstats pålitelighetsliste og som peker mot en beskrivende tekst som SKAL 
gjelde denne medlemsstatens PL:

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/schemerules/CC

 der CC = ISO 3166-1 alfa-2-landkoden brukt i «Scheme territory»-feltet (punkt 5.3.10),

– der brukere kan finne den angitte medlemsstatens spesifikke politikk/regler, som tjenester oppført på listen SKAL 
vurderes mot, i samsvar med medlemsstatens egnede kontrollordning og frivillige akkrediteringsordninger,

– der brukere kan få en angitt medlemsstats spesifikke beskrivelse av hvordan de skal bruke og tolke 
innholdet i TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten, når det gjelder sertifiseringstjenestene som ikke er 
knyttet til utstedelse av QC-er. Dette kan brukes til å indikere en mulig granularitet i de nasjonale kontroll-/
akkrediteringsordningene knyttet til CSP-er som ikke utsteder QC-er, og hvordan feltene «Scheme service 
definition URI» (punkt 5.5.6) og «Service information extension» brukes til dette formål.

 Medlemsstatene KAN definere ytterligere URI-er fra ovennevnte medlemsstats spesifikke URI (dvs. URI-er som er 
definert fra denne hierarkiske spesifikke URI).

S c h e m e  t e r r i t o r y  (punkt 5.3.10)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL angi hvilken stat ordningen er opprettet i 
(ISO 3166-1 alfa-2 landkode).

T S L  p o l i c y / l e g a l  n o t i c e  (punkt 5.3.11)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL angi ordningens politikk eller inneholde 
en uttalelse om ordningens juridiske status eller juridiske krav som ordningen skal oppfylle for den jurisdiksjonen der 
ordningen er opprettet, og/eller eventuelle begrensninger og vilkår som PL vedlikeholdes eller offentliggjøres under.

Dette SKAL være en flerspråklig tegnstreng (ren tekst) som består av to deler:

– En første, obligatorisk del som er felles for alle medlemsstaters PL-er (med EN som obligatorisk språk og eventuelt 
ett eller flere nasjonale språk), som angir at gjeldende rettslig ramme er direktiv 1999/93/EF og dets tilhørende 
gjennomføring i lovgivningen i den medlemsstaten som er angitt i feltet «Scheme Territory».

 Engelsk versjon av den felles teksten:

 «The applicable legal framework for the present TSL implementation of the Trusted List of supervised/accredited 
Certification Service Providers for [name of the relevant Member State] is the Directive 1999/93/EC of the European 
Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and its 
implementation in [name of the relevant Member State] laws.»

 Tekst på en medlemsstats nasjonale språk: [offisiell oversettelse av ovenstående engelske tekst].

– En annen valgfri del som er spesifikk for hver PL (med EN som obligatorisk språk og eventuelt ett eller flere 
nasjonale språk), med henvisning til spesifikke gjeldende nasjonale rettslige rammer (f.eks. særlig i forbindelse med 
nasjonale kontroll-/akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 37/56 25.6.2015

H i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n  p e r i o d  (punkt 5.3.12)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi varigheten (heltall) som de historiske opplysningene i TSL-en oppgis for. 
Denne heltallsverdien skal oppgis i antall dager, og i forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL den være større enn 
eller lik 3 653 (dvs. at TSL-gjennomføringen av medlemsstatenes PL MÅ inneholde historiske opplysninger for minst 
ti år). Høyere verdier skal ta behørig hensyn til de juridiske kravene til oppbevaring av data i den medlemsstaten som er 
angitt i «Scheme Territory» (punkt 5.3.10).

P o i n t e r s  t o  o t h e r  T S L s  (punkt 5.3.13)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet PÅKREVD og SKAL omfatte, dersom tilgjengelig, pekeren til 
en ETSI TS 102 231-kompatibel form av listen sammenstilt av EF over lenker (pekere) til alle TSL-gjennomføringer 
av pålitelighetslister fra medlemsstatene. Spesifikasjoner fra ETSI TS 102 231, punkt 5.3.13, skal gjelde, samtidig som 
det tillates bruk av en valgfri digital identitet som representerer utstederen av den TSL-en det pekes til, og som har det 
formatet som er angitt i punkt 5.5.3.

Merk: I påvente av ETSI TS 102 231-kompatibel gjennomføring av listen sammenstilt av EF over lenker til 
medlemsstatens TSL-gjennomføring av sine PL-er, SKAL dette feltet IKKE brukes.

L i s t  i s s u e  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.3.14)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet (UTC uttrykt som Zulu) da TSL-en ble utstedt, ved 
hjelp av verdien for dato og klokkeslett som angitt i ETSI TS 102 231, punkt 5.1.4.

N e x t  u p d a t e  (punkt 5.3.15)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi siste dato og klokkeslett (UTC uttrykt som Zulu) for utstedelse av neste TSL, 
eller settes til null for å angi en lukket TSL (ved hjelp av verdien for dato og klokkeslett som angitt i ETSI TS 102 231, 
punkt 5.1.4).

Dersom det ikke er noen midlertidige statusendringer for noen TSP eller tjeneste som er omfattet av ordningen, MÅ 
TSL-en utstedes på nytt innen utløpstidspunktet for forrige TSL som ble utstedt.

I forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL forskjellen mellom dato og klokkeslett for «Next update» og «List issue 
date and time» ikke overstige seks (6) måneder.

D i s t r i b u t i o n  p o i n t s  (punkt 5.3.16)

Dette feltet er VALGFRITT. Dersom det brukes, SKAL det angi steder der den aktuelle TSL-gjennomføringen av PL-en 
er offentliggjort, og der ajourføringer til den aktuelle TSL-en er å finne. Dersom det er angitt flere distribusjonspunkter, 
MÅ alle ha identiske kopier av den aktuelle TSL-en eller dens ajourførte versjon. Når dette feltet brukes, formateres det 
som en sekvens av strenger som ikke kan være tom, og hver av dem er i samsvar med RFC 3986(1).

S c h e m e  e x t e n s i o n s  (punkt 5.3.17)

Dette feltet er VALGFRITT og brukes ikke i forbindelse med disse spesifikasjonene.

List of Trust Service Providers

Dette feltet er VALGFRITT.

Dersom ingen CSP er eller er blitt kontrollert/akkreditert i forbindelse med ordningen i en medlemsstat, SKAL dette 
feltet utelates. Det er imidlertid avtalt at selv når en medlemsstat ikke har noen CSP som er kontrollert eller akkreditert 
gjennom ordningen, SKAL medlemsstaten gjennomføre en TSL der dette feltet er utelatt. Utelatelse av CSP på listen 
SKAL bety at det ikke er noen CSP-er som er under kontroll/akkreditert i den staten som er angitt i «Scheme Territory».

Dersom én eller flere CSP-tjenester er eller er blitt kontrollert/akkreditert gjennom ordningen, SKAL feltet inneholde en 
sekvens som identifiserer hver CSP som yter én eller flere av disse kontrollerte/akkrediterte tjenestene, med detaljer om 
kontroll-/akkrediteringsstatus og statushistorikk for hver av CSP-ens tjenester (TSP = CSP i figuren nedenfor).

(1) IETF RFC 3986: «Uniform Resource Identifiers (URI): Generic syntax».
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Listen over TSP-er er organisert som angitt i figuren ovenfor. For hver TSP er det en sekvens med felter som inneholder 
opplysninger om TSP («TSP Information»), fulgt av en liste med tjenester. For hver av disse listeførte tjenestene er det 
en sekvens med felter som inneholder opplysninger om tjenesten («Service Information»), og en sekvens med felter om 
godkjenning av tjenestens statushistorikk («Service approval history»).

TSP Information

TSP(1)

T S P  n a m e  (punkt 5.4.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi navnet på det rettssubjektet som er ansvarlig for CSP-ens tjenester som er 
eller er blitt kontrollert eller akkreditert i samsvar med ordningen. Dette er en sekvens med flerspråklige tegnstrenger 
(med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Dette navnet MÅ være det navnet som 
brukes i den formelle juridiske registreringen, og som all formell kommunikasjon skal stiles til.

T S P  t r a d e  n a m e  (punkt 5.4.2)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi et alternativt navn som CSP-en bruker for å 
identifisere seg ved yting av de tjenestene som inngår i denne TSL-en under posten «TSP name» (punkt 5.4.1).

Merk: Dersom en CSP som er ett rettssubjekt, yter tjenester under forskjellige handelsnavn eller i forskjellige spesifikke 
sammenhenger, kan det være like mange CSP-poster som slike spesifikke sammenhenger (f.eks. poster for navn/
handelsnavn). Et alternativ er å føre opp hver enkelt CSP (rettssubjekt) bare én gang og gi spesifikke opplysninger for 
hver tjeneste. Det er opp til operatøren av ordningen i medlemsstaten å ta opp og sammen med CSP-en finne fram til 
den mest egnede metoden.

T S P  a d d r e s s  (punkt 5.4.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi både postadressen og den elektroniske adressen til rettssubjektet eller 
den bemyndigede organisasjonen i «TSP name»-feltet (punkt 5.4.1). Den SKAL inneholde både «PostalAddress» 
(dvs. gateadresse, sted, [stat eller region/kommune], [postnummer] og ISO 3166-1 alfa-2 landkode) i samsvar med 
punkt 5.3.5.1, og «ElectronicAddress» (dvs. e-postadresse og/eller nettstedets URI) i samsvar med punkt 5.3.5.2.
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T S P  i n f o r m a t i o n  U R I  (punkt 5.4.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den eller de URI-ene der brukerne (f.eks. avhengige parter) kan finne CSP-
spesifikke opplysninger. Dette SKAL være en sekvens med flerspråklige pekere (med EN som obligatorisk språk, og 
eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Den eller de angitte URI-ene MÅ gi en bane til opplysninger som beskriver de 
generelle vilkårene for CSP-en, dens praksis, juridiske spørsmål, kundebehandling og andre allmenne opplysninger som 
gjelder for alle dens tjenester oppført under dens CSP-post i TSL.

Merk: Dersom en CSP som er ett rettssubjekt, yter tjenester under forskjellige handelsnavn eller i forskjellige spesifikke 
sammenhenger, og dette er gjenspeilet i like mange TSP-poster som slike spesifikke sammenhenger, SKAL dette feltet 
angi opplysninger knyttet til det spesifikke settet med tjenester som er oppført under en bestemt TSP/TradeName-post.

T S P  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.4.5)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, KAN det brukes av operatøren i samsvar med ETSI TS 
102 231-spesifikasjonene (punkt 5.4.5) til å gi spesifikke opplysninger som skal tolkes i samsvar med reglene i den 
spesifikke ordningen.

List of Services

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde en sekvens som identifiserer hver av CSP-ens godkjente tjenester 
og den tjenestens godkjenningsstatus (og historikken til den statusen). Minst én tjeneste må listeføres (også dersom 
opplysningene er utelukkende historiske).

Ettersom oppbevaring av historiske opplysninger om listeførte tjenester er PÅKREVD i henhold til disse spesifikasjonene, 
MÅ disse historiske opplysningene oppbevares, selv om tjenestens gjeldende status normalt ikke ville kreve at den er 
listeført (f.eks. dersom tjenesten er trukket tilbake). Derfor MÅ en CSP være med selv når dens eneste listeførte tjeneste 
har en slik status, for å bevare historikken.

Service Information

TSP(1) Service(1)

S e r v i c e  t y p e  i d e n t i f i e r  (punkt 5.5.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for tjenestetypen i samsvar med typen for disse TSL-
spesifikasjonene (dvs. «/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/TSLtype/generic»).

Når den listeførte tjenesten er knyttet til utstedelsen av kvalifiserte sertifikater, SKAL angitt URI være http://uri.etsi.org/
TrstSvc/Svctype/CA/QC (en sertifiseringsmyndighet som utsteder kvalifiserte sertifikater).

Når den listeførte tjenesten er knyttet til utstedelsen av pålitelighetstjenestetegn som ikke er QC-er og ikke støtter 
utstedelsen av QC-er, SKAL angitt URI være en av de URI-ene som er definert i ETSI 102 231 og oppført i dens punkt D.2, 
som gjelder dette feltet. Denne regelen SKAL anvendes også for de pålitelighetstjenestetegnene som er under kontroll/
akkreditert for å oppfylle visse kvalifikasjoner i samsvar med medlemsstatenes lovgivning (f.eks. såkalte kvalifiserte 
tidsstempeltegn i Tyskland eller Ungarn), og angitt URI SKAL være en av de URI-ene som er definert i ETSI 102 231 
og oppført i dens punkt D.2, som gjelder dette feltet (f.eks. TSA for nasjonalt definerte kvalifiserte tidsstempeltegn). 
Når det er relevant, KAN slik spesifikk nasjonal kvalifisering av pålitelighetstjenestetegn angis i tjenesteposten, og 
additionalServiceInformation-utvidelsen (punkt 5.8.2) i punkt 5.5.9 («Service information extension») SKAL brukes 
til dette formålet.

Som et generelt standardprinsipp SKAL det være én post for hvert enkelt X.509v3-sertifikat (f.eks. for en 
sertifiseringstjeneste av CA/QC-typen) under de listeførte sertifiseringstjenestene fra en CSP som er oppført på 
pålitelighetslisten (f.eks. en sertifiseringsmyndighet som (direkte) utsteder QC-er). Under noen nøye forutsatte 
omstendigheter og nøye styrte og godkjente forhold KAN en medlemsstats kontroll-/akkrediteringsorgan beslutte å 
bruke X.509v3-sertifikatet for en rot-CA eller overordnet (Upper Level) CA (f.eks. en sertifiseringsmyndighet som 
ikke direkte utsteder sluttenhets-QC-er, men som sertifiserer et hierarki av CA-er ned til CA-er som utsteder QC-er 
til sluttenheter), som «Sdi» for én enkelt post på listen over tjenester fra en listeført CSP. Konsekvensene (fordeler og 
ulemper) ved å bruke X.509v3 rot-CA eller overordnet CA-sertifikat som «Sdi»-verdi for PL-tjenesteposter, må vurderes 
nøye og godkjennes av medlemsstatene(1). Når et slikt tillatt unntak fra standardprinsippet benyttes, MÅ dessuten 
medlemsstaten gi nødvendig dokumentasjon for å forenkle sertifiseringsbanens oppbygging og verifisering.

(1) Bruk av et rot-CA X.509v3-sertifikat som «Sdi»-verdi for en listeført tjeneste, vil tvinge operatøren til å vurdere hele settet 
med sertifiseringstjenester under en slik rot-CA som en helhet når det gjelder «kontroll-/akkrediteringsstatus». F.eks. vil enhver 
statusendring som kreves fra én enkelt CA under det listeførte rothierarkiet, tvinge hele hierarkiet til å anta den statusendringen.
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Merk: TSP-er KAN i likhet med OCSP-respondere og CRL-utstedere som er en del av CSPQC-sertifiseringstjenester 
og underlagt bruken av separate nøkkelpar for henholdsvis å undertegne OCSP-svar og CRL-er, også listeføres i denne 
malen for TSL ved å bruke følgende kombinasjon av URI-er:

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/OCSP

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/OCSP-QC

 Beskrivelse: en yter av sertifikatstatus som driver en OCSP-tjener som et ledd i en tjeneste fra CSP som utsteder 
kvalifiserte sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/Certstatus/CRL

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/CRL-QC

 Beskrivelse: en yter av sertifikatstatus som driver en CRL som et ledd i en tjeneste fra CSP som utsteder kvalifiserte 
sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/RootCA-QC

 Beskrivelse: en rotsertifiseringsmyndighet som det kan fastsettes en sertifiseringsbane fra, ned til en 
sertifiseringsmyndighet som utsteder kvalifiserte sertifikater.

– Verdi for «Service type identifier» (punkt 5.5.1):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/TSA

 kombinert med følgende verdi for utvidelsen additionalServiceInformation (punkt 5.8.2) for «Service information 
extension» (punkt 5.5.9):

 http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/TSS-QC

 Beskrivelse: en tidsstemplingstjeneste som ledd i en tjeneste fra en yter av sertifiseringstjenester som utsteder 
kvalifiserte sertifikater som utsteder TST som kan brukes ved verifiseringen av en kvalifisert signatur for å sikre og 
utvide signaturens gyldighet når QC er tilbakekalt eller utløpt.

S e r v i c e  n a m e  (punkt 5.5.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi det navnet som CSP-en er identifisert under i «TSP name» (punkt 5.4.1), når 
CSP-en yter de tjenestene som er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1). Dette SKAL være en sekvens med 
flerspråklige tegnstrenger (med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk).

S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  (punkt 5.5.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi minst én forekomst av en digital identifikator som er unik for den tjenesten 
hvis type er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1), som tjenesten entydig kan identifiseres ved.
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I disse spesifikasjonene SKAL den digitale identifikatoren som brukes i dette feltet, være det relevante X.509v3-
sertifikatet som er en gjengivelse av den eller de offentlige nøklene som CSP-en bruker til å yte den tjenesten hvis type 
er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1) (dvs. nøkkelen som brukes av en rot-CA/QC, nøkkelen som brukes til 
å underskrive sertifikater(1), eventuelt utstede tidsstempeltegn eller underskrive CRL-er, eller underskrive OCSP-svar). 
Dette tilknyttede X.509v3-sertifikatet SKAL brukes som minste påkrevde digitale identifikator (som en gjengivelse av 
den eller de offentlige nøklene som CSP-en bruker til å yte den listeførte tjenesten). Ytterligere identifikatorer KAN 
brukes på følgende måte, men alle MÅ vise til samme identitet (dvs. det tilknyttede X.509v3-sertifikatet):

a) sertifikatets særskilte navn (DN) som kan brukes til å verifisere elektroniske signaturer fra den CSP-tjenesten som 
er angitt i «Service type identifier» (punkt 5.5.1),

b)  den tilhørende offentlige nøkkelens identifikator (dvs. X.509v3 SubjectKeyIdentifier eller SKI-verdi),

c)  den tilhørende offentlige nøkkelen.

Som et generelt standardprinsipp SKAL den digitale identifikatoren (dvs. det tilhørende X.509v3-sertifikatet) IKKE 
forekomme mer enn én gang på pålitelighetslisten, dvs. at det SKAL være én post for hvert enkelt X.509v3-sertifikat for 
en sertifiseringstjeneste under de listeførte sertifiseringstjenestene fra en CSP på pålitelighetslisten. Omvendt SKAL ett 
enkelt X.509v3-sertifikat brukes i én enkelt tjenestepost som «Sdi»-verdi.

Merknad 1: Det eneste tilfellet der det ovennevnte generelle standardprinsippet ikke får anvendelse, er situasjonen 
der ett enkelt X.509v3-sertifikat brukes ved utstedelse av forskjellige typer pålitelighetstjenestetegn som det gjelder 
forskjellige kontroll-/akkrediteringsordninger for; for eksempel brukes på den ene side ett enkelt X.509v3-sertifikat av 
en CSP ved utstedelse av QC-er under en egnet kontrollordning, og på den annen side ved utstedelse av ikke-kvalifiserte 
sertifikater under en annen kontroll-/akkrediteringsstatus. I dette tilfellet og eksempelet ville det bli brukt to poster med 
forskjellige «Sti»-verdier (f.eks. henholdsvis CA/QC og CA/PKC i det gitte eksempelet) og med samme «Sdi»-verdi 
(det tilhørende X.509v3-sertifikatet).

Gjennomføringene er ASN.1- eller XML-avhengige og SKAL være i samsvar med ETSI TS 102 231-spesifikasjonene 
(for ASN.1 se vedlegg A til ETSI TS 102 231, og for XML se vedlegg B til ETSI TS 102 231).

Merknad 2: Når det må gis ytterligere «qualification»-opplysninger for den identifiserte tjenesteposten, SKAL 
operatøren av ordningen, når det er relevant, vurdere bruk av utvidelsen «additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) 
i feltet «Service information extension» (punkt 5.5.9) i samsvar med formålet for å gi slike ytterligere «qualification»-
opplysninger. Dessuten kan operatøren eventuelt bruke punkt 5.5.6 («Scheme service definition URI»).

S e r v i c e  c u r r e n t  s t a t u s  (punkt 5.5.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren for tjenestens status ved én av disse URI-ene:

– Under kontroll (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/undersupervision),

– Kontroll av tjeneste under opphør (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
supervisionincessation),

– Kontroll opphørt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionceased),

– Kontroll tilbakekalt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/supervisionrevoked),

– Akkreditert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svcstatus/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited),

– Akkreditering opphørt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
accreditationceased),

– Akkreditering tilbakekalt (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/
accreditationrevoked).

Ovennevnte statuser SKAL innenfor rammen av disse spesifikasjonene for pålitelighetslisten tolkes slik:

– Under kontroll: Den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og som leveres av 
yteren av sertifiseringstjenester (CSP) identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er for øyeblikket under kontroll, for 
overholdelse av bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, av den medlemsstaten som er identifisert i «Scheme 
territory» (punkt 5.3.10) der CSP-en er etablert.

(1) Dette kan være sertifikatet for en CA som utsteder sluttenhetssertifikater (f.eks. CA/PKC, CA/QC) eller sertifikatet fra en 
pålitelig-rot-CA som det kan finnes en bane fra, ned til kvalifiserte sluttenhetssertifikater. Avhengig av om disse opplysningene og 
opplysningene som ligger i hvert sluttenhetssertifikat som er utstedt under denne pålitelige roten, kan brukes for entydig fastsettelse 
av egnede kjennetegn for alle kvalifiserte sertifikater eller ikke, kan det være nødvendig å utfylle disse opplysningene («Service 
digital identity») med «Service information extensions»-data (se punkt 5.5.9).
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– Kontroll av tjeneste under opphør: Den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og 
som ytes av CSP-en som er identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er for øyeblikket under opphør, men er fortsatt 
under kontroll til kontrollen er opphørt eller tilbakekalt. Dersom en annen juridisk person enn den som er identifisert 
i «TSP name», har tatt over ansvaret for å sikre denne opphørsfasen, skal identiteten til denne nye juridiske personen 
eller reserven (reserve-CSP) angis i punkt 5.5.6 i tjenesteposten.

– Kontroll opphørt: Gyldigheten til kontrollvurderingen er opphørt uten at tjenesten som er identifisert i «Service 
digital identity» (punkt 5.5.3), er vurdert på nytt. Tjenesten er fra datoen for gjeldende status ikke lenger under 
kontroll, ettersom tjenesten anses for å ha opphørt.

– Kontroll tilbakekalt: Etter tidligere å ha vært under kontroll, har CSP-ens tjeneste og eventuelt CSP-en selv 
mislyktes i fortsatt å overholde bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF, som fastsatt av den medlemsstaten 
som er identifisert i «Scheme territory» (punkt 5.3.10) der CSP-en er etablert. Derfor kreves det at tjenestens 
virksomhet opphører, og må anses som opphørt av ovennevnte årsaker.

Merknad 1: Statusverdien «Kontroll tilbakekalt» kan være en definitiv status, selv om CSP-ens virksomhet da fullstendig 
opphører; det er ikke nødvendig å migrere til enten «Kontroll av tjeneste under opphør« eller «Kontroll opphørt» i dette 
tilfellet. Den eneste måten å endre statusen «Kontroll tilbakekalt» på, er på nytt å begynne å overholde bestemmelsene 
fastsatt i direktiv 1999/93/EF i samsvar med relevant og gjeldende kontrollordning i den medlemsstaten som eier PL, og 
få tilbake statusen «Under kontroll». Status «Kontroll av tjeneste under opphør» eller «Kontroll opphørt» forekommer 
bare når en CSP direkte stanser sine tilknyttede tjenester under kontroll, ikke når kontrollen er tilbakekalt.

– Akkreditert: En akkrediteringsvurdering er utført av akkrediteringsorganet på vegne av den medlemsstaten som 
er identifisert i «Scheme territory» (punkt 5.3.10), og den tjenesten som er identifisert i «Service digital identity» 
(punkt 5.5.3), og som ytes av CSP-en(1) identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), er funnet å være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Merknad 2: Når de brukes i forbindelse med en CSP som utsteder QC-er som er etablert i «Scheme territory» 
(punkt 5.3.10), MÅ de følgende to statusene «Akkreditering tilbakekalt» og «Akkreditering opphørt» betraktes som 
«transitt-statuser», og de MÅ ikke brukes som verdi for «Service current status» ettersom de, dersom de brukes, 
umiddelbart MÅ følges i «Service approval history information» eller i «Service current status» med «Under kontroll», 
eventuelt fulgt av en annen kontrollstatus definert ovenfor, og som vist i figur 1. Når de brukes i forbindelse med 
en CSP som ikke utsteder QC-er når det bare er en tilknyttet «frivillig akkrediteringsordning» uten noen tilhørende 
kontrollordning, eller i forbindelse med en CSP som utsteder QC-er der CSP-en ikke er etablert i «Scheme territory» 
(punkt 5.3.10) (f.eks. i en tredjestat), KAN statusene «Akkreditering tilbakekalt» og «Akkreditering opphørt» brukes 
som verdi for «Service current status»:

– Akkreditering opphørt: Gyldigheten til akkrediteringsvurderingen er opphørt uten at tjenesten som er identifisert i 
«Service digital identity» (punkt 5.5.3), er vurdert på nytt.

– Akkreditering tilbakekalt: Etter tidligere å ha vært i samsvar med ordningens kriterier, har den tjenesten som 
er identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), og som leveres av yteren av sertifiseringstjenester (CSP) 
identifisert i «TSP name» (punkt 5.4.1), og eventuelt CSP-en selv, mislyktes i fortsatt å overholde bestemmelsene 
fastsatt i direktiv 1999/93/EF.

Merknad 3: Nøyaktig de samme statusverdiene må brukes for CSP-er som utsteder QC-er, og for CSP-er som ikke utsteder 
QC-er (f.eks. ytere av tidsstemplingstjenester som utsteder TST-er, CSP-er som utsteder ikke-kvalifiserte sertifikater 
osv.). «Service Type identifier» (punkt 5.5.1) skal brukes til å skille mellom gjeldende kontroll-/akkrediteringsordninger.

Merknad 4: Ytterligere statustilknyttede «qualification»-opplysninger definert på nivået for nasjonale kontroll-/
akkrediteringsordninger for CSP-er som ikke utsteder QC-er, KAN gis på tjenestenivå når det er relevant og påkrevd 
(f.eks. for å skille mellom forskjellige kvalitets-/sikkerhetsnivåer). Operatører av ordningen SKAL bruke utvidelsen 
«additionalServiceInformation» (punkt 5.8.2) i feltet «Service information extension» (punkt 5.5.9) i samsvar med 
formålet for å gi slike ytterligere «kvalifiseringsopplysninger». Dessuten kan operatøren eventuelt bruke punkt 5.5.6 
(«Scheme service definition URI»).

C u r r e n t  s t a t u s  s t a r t i n g  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.5.5)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet da gjeldende godkjenningsstatus trådte i kraft (verdi 
for dato og klokkeslett som definert i ETSI TS 102 231, punkt 5.1.4).

S c h e m e  s e r v i c e  d e f i n i t i o n  U R I  (punkt 5.5.6)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter kan 
innhente tjenestespesifikke opplysninger som gis av operatøren av ordningen, som en sekvens av flerspråklige pekere 
(med EN som obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk).

(1) Merk at denne akkrediterte CSP-en kan være etablert i en annen medlemsstat enn den som er identifisert i «Scheme territory» for 
TSL-gjennomføringen av PL-en, eller i en tredjestat (se artikkel 7 nr. 1 bokstav a) i direktiv 1999/93/EF).
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Når de brukes, MÅ den eller de URI-ene det vises til, angi en bane til opplysninger som beskriver tjenesten som angitt 
i ordningen. Særlig KAN dette eventuelt omfatte:

a)  URI som angir identiteten til reserve-CSP-en ved kontroll av en tjeneste under opphør som en reserve-CSP er 
involvert i (se «Service current status» — punkt 5.5.4),

b) URI som leder til dokumenter som gir ytterligere opplysninger om bruken av en nasjonalt definert spesifikk 
kvalifikasjon for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter pålitelighetstjenestetegn i henhold til bruken av feltet 
«Service information extension» (punkt 5.5.9) med en «additionalServiceInformation»-utvidelse som definert i 
punkt 5.8.2.

S e r v i c e  s u p p l y  p o i n t s  (punkt 5.5.7)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter kan 
få adgang til tjenesten gjennom en sekvens med tegnstrenger hvis syntaks MÅ være i samsvar med RFC 3986.

T S P  s e r v i c e  d e f i n i t i o n  U R I  (punkt 5.5.8)

Dette feltet er VALGFRITT, og dersom det forekommer, SKAL det angi den eller de URI-ene der avhengige parter 
kan innhente tjenestespesifikke opplysninger som gis av TSP-en som en sekvens av flerspråklige pekere (med EN som 
obligatorisk språk, og eventuelt ett eller flere nasjonale språk). Den eller de URI-ene det vises til, MÅ angi en bane til 
opplysninger som beskriver tjenesten som angitt av TSP-en.

S e r v i c e  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.5.9)

I forbindelse med disse spesifikasjonene er dette feltet VALGFRITT, men SKAL forekomme når de opplysningene som 
er gitt i «Service digital identity» (punkt 5.5.3), ikke er tilstrekkelige til entydig å identifisere de kvalifiserte sertifikatene 
utstedt av denne tjenesten, og/eller de opplysningene som forekommer i de tilknyttede kvalifiserte sertifikatene, ikke 
muliggjør maskinlesbar identifisering av hvorvidt QC-et støttes av et SSCD(1).

I forbindelse med disse spesifikasjonene, når bruken er PÅKREVD, f.eks. for CA/QC-tjenester, SKAL det valgfrie 
opplysningsfeltet «Service information extensions» («Sie») brukes og bygges opp i samsvar med «Qualifications»-
utvidelsen definert i ETSI TS 102 231 vedlegg L.3.1, som en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel inneholder

– (filtre) opplysninger som skal brukes for under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten ytterligere å identifisere 
den eksakte tjenesten (dvs. settet med kvalifiserte sertifikater) som det kreves/gis ytterligere opplysninger for, med 
hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte (og/eller utstedelse til en juridisk person), og

– tilknyttede opplysninger («qualifiers») som angir om dette ytterligere identifiserte settet med kvalifiserte sertifikater 
støttes av et SSCD eller ikke (når disse opplysningene er «QCSSCDStatusAsInCert»; dette betyr at disse tilknyttede 
opplysningene er en del av QC under et ETSI-standardisert maskinlesbart format(2), og/eller opplysninger om at 
slike QC-er blir utstedt til juridiske personer (standard er at de betraktes som utstedt bare til fysiske personer).

– QCWithSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCWithSSCD): betyr 
at det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med 
tjenesten (QCA), identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte 
(filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere 
det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere opplysningene kreves for med hensyn til 
forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, ER støttet av et SSCD (dvs. at privatnøkkelen som er knyttet til den 
offentlige nøkkelen i sertifikatet, oppbevares i et sikkert signaturframstillingssystem i samsvar med vedlegg III til 
direktiv 1999/93/EF).

– QCNoSSCD (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCNoSSCD): betyr at 
det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten 
(rot-CA/QC eller CA/QC), identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av 
ovennevnte (filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å 
identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere opplysningene kreves for med 
hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, IKKE ER støttet av et SSCD (dvs. at privatnøkkelen 
som er knyttet til den offentlige nøkkelen i sertifikatet, ikke oppbevares i et sikkert signaturframstillingssystem i 
samsvar med vedlegg III til direktiv 1999/93/EF).

(1) Se avsnitt 2.2 i dette dokumentet.
(2) Dette viser til en relevant kombinasjon av ETSI-definert QcCompliance-erklæring, QcSSCD-erklæringer [ETSI TS 101 862] eller 

et QCP/QCP + ETSI-definert OID [ETSI TS 101 456].
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– QCSSCDStatusAsInCert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCSSCDStatusAsInCert): 
betyr at det er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten 
(henholdsvis dens kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten (CA/QC), 
identifisert i «Service digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte (filtre) opplysninger, som under 
den «Sdi»-identifiserte sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater 
som disse ytterligere opplysningene kreves for med hensyn til forekomsten av eller mangelen på SSCD-støtte, SKAL inneholde 
maskinlesbare opplysninger som angir om QC-et er støttet av et SSCD eller ikke.

– QCForLegalPerson (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/SvcInfoExt/QCForLegalPerson): betyr at det 
er sikret av CSP-en og kontrollert (kontrollmodell) eller revidert (akkrediteringsmodell) av medlemsstaten (henholdsvis dens 
kontrollorgan eller akkrediteringsorgan) at ethvert QC som utstedes i forbindelse med tjenesten (QCA), identifisert i «Service 
digital identity» (punkt 5.5.3) og ytterligere identifisert av ovennevnte (filtre) opplysninger, som under den «Sdi»-identifiserte 
sertifiseringstjenesten brukes til ytterligere å identifisere det nøyaktige settet med kvalifiserte sertifikater som disse ytterligere 
opplysningene kreves for med hensyn til utstedelsen til juridiske personer, ER utstedt til juridiske personer.

Disse «qualifiers» skal bare brukes som en utvidelse, dersom tjenestetypen er http://uri.etsi.org/TrstSvc/Svctype/CA/QC.

Dette feltet er gjennomføringsspesifikt (ASN.1 eller XML) og MÅ være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i ETSI TS 102 231 
vedlegg L.3.1.

I forbindelse med en XML-gjennomføring skal det spesifikke innholdet i slike ytterligere opplysninger kodes ved hjelp av xsd-filen 
angitt i kapittel 3.

Service Approval History

Dette feltet er VALGFRITT, men MÅ forekomme dersom «Historical information period» (punkt 5.3.12) ikke er null. I forbindelse 
med disse spesifikasjonene MÅ altså ordningen inneholde historiske opplysninger. I tilfeller der historiske opplysninger er ment 
å skulle oppbevares, men tjenesten ikke har noen historikk før gjeldende status (dvs. den første registrerte status eller historiske 
opplysninger ikke er oppbevart av operatøren av ordningen), SKAL dette feltet være tomt. Ellers, for hver endring i gjeldende status 
for TSP-tjenesten i det tidsrommet for historiske opplysninger som er angitt i ETSI TS 102 231 punkt 5.3.12, SKAL opplysninger 
om tidligere godkjenningsstatus gis i synkende rekkefølge etter dato og klokkeslett for statusendring (dvs. den datoen og det 
klokkeslettet da den etterfølgende godkjenningsstatusen trådte i kraft).

Dette SKAL være en sekvens av historiske opplysninger som definert under.

TSP(1) Service(1) History(1)

S e r v i c e  t y p e  i d e n t i f i e r  (punkt 5.6.1)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi tjenestetypens identifikator, med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP 
Service Information — Service type identifier» (punkt 5.5.1).

S e r v i c e  n a m e  (punkt 5.6.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi navnet på den CSP-en som ytte den tjenesten som er identifisert i «TSP Service Information 
— Service type identifier» (punkt 5.5.1), med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service 
name» (punkt 5.5.2). Dette punktet krever ikke at navnet er det samme som det som ble angitt i punkt 5.5.2. En navneendring KAN 
være ett av de forholdene som krever ny status.

S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  (punkt 5.6.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi minst én forekomst av en digital identifikator som er unik for den tjenesten som er angitt 
i «TSP Service Information — Service digital identity» (punkt 5.5.3) med samme format og betydning.

S e r v i c e  p r e v i o u s  s t a t u s  (punkt 5.6.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi identifikatoren til tjenestens forrige status, med det formatet og den betydningen som er 
brukt i «TSP Service Information — Service current status» (punkt 5.5.4).

P r e v i o u s  s t a t u s  s t a r t i n g  d a t e  a n d  t i m e  (punkt 5.6.5)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi datoen og klokkeslettet da den forrige aktuelle statusen trådte i kraft, med det formatet og 
den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service current status starting date and time» (punkt 5.5.5).
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S e r v i c e  i n f o r m a t i o n  e x t e n s i o n s  (punkt 5.6.6)

Dette feltet er VALGFRITT og KAN brukes av operatører av ordningen til å gi spesifikke tjenesterelaterte opplysninger 
med det formatet og den betydningen som er brukt i «TSP Service Information — Service information extensions» 
(punkt 5.5.9).

TSP(1) Service(1) History(2)

Samme som for TSP(1) Service(1) History(2) (før History 1)

…

TSP(1) Service(2)

Samme som for TSP(1) Service 2 (eventuelt)

TSP(1)Service(2) History(1)

…

TSP(2) Information

Samme som for TSP 2 (eventuelt)

Samme som for TSP 2 Service 1

Samme som for TSP 2 Service 1 History 1

…

Signed TSL

TSL-en, som er opprettet i henhold til disse spesifikasjonene, BØR(1) underskrives av «Scheme operator name» 
(punkt 5.3.4) for å sikre dens gyldighet og integritet.

Det anbefales at signaturens format SKAL være CAdES BES/EPES for ASN.1-gjennomføringer, og XAdES BES/EPES 
som definert ved ETSI TS 101 903-spesifikasjoner for XML-gjennomføringer(2). Slike gjennomføringer av elektroniske 
signaturer SKAL oppfylle kravene som angitt i henholdsvis vedlegg A eller B til ETSI TS 102 231.

Ytterligere generelle krav med hensyn til signaturen er angitt i avsnittene nedenfor.

S c h e m e  i d e n t i f i c a t i o n  (punkt 5.7.2)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi en referanse tildelt av operatøren av ordningen, og referansen skal unikt 
identifisere ordningen beskrevet i disse spesifikasjonene og den opprettede TSL-en, og MÅ tas med ved beregning av 
signaturen. Dette forventes å være en tegnstreng eller bitstreng.

I forbindelse med disse spesifikasjonene SKAL den tildelte referansen være en sammenkjeding av «TSL type» 
(punkt 5.3.3), «Scheme name» (punkt 5.3.6) og verdien av utvidelsen SubjectKeyIdentifier for sertifikatet som 
operatøren av ordningen bruker til å underskrive TSL-en elektronisk.

S i g n a t u r e  a l g o r i t h m  i d e n t i f i e r  (punkt 5.7.3)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL angi den kryptografiske algoritmen som er brukt til å opprette signaturen. Avhengig 
av den algoritmen som er brukt, KAN dette feltet kreve ytterligere parametrer. Dette feltet MÅ tas med ved beregning 
av signaturen.

(1) Mens gjennomføringen av medlemsstatenes PL-er i fullstendig samsvar med ETSI TS 102 231, dvs. elektronisk signert, kan betraktes 
som det ideelle målet for alle medlemsstater, vil de, for å garantere en helt samvirkende, direktekoplet og maskinlesbar ramme som 
skal forenkle valideringen og bruken over landegrensene av QES og AdESQC, av praktiske årsaker få mulighet til å gjennomføre sine 
PL-er i midlertidige former i samsvar med disse tekniske spesifikasjonene, forutsatt at de sikrer at disse midlertidige PL-formene 
spres gjennom sikre kanaler.

(2) Det er obligatorisk å beskytte den operatøren av ordningen som underskriver sertifikatet med signaturen, på en av de måtene som er 
angitt i henholdsvis ETSI TS 101 733 eller ETSI TS 101 903.
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S i g n a t u r e  v a l u e  (punkt 5.7.4)

Dette feltet er PÅKREVD og SKAL inneholde den faktiske verdien til den digitale signaturen. Alle feltene i TSL-en 
(unntatt selve signaturverdien) MÅ tas med ved beregning av signaturen.

T S L  e x t e n s i o n s  (punkt 5.8)

expiredCertsRevocationInfo Extension (punkt 5.8.1)

Denne utvidelsen er VALGFRI. Når den brukes, MÅ den være i samsvar med spesifikasjonene i ETSI TS 102 231, 
punkt 5.8.1.

additionalServiceInformation Extension (punkt 5.8.2)

Denne VALGFRIE utvidelsen MÅ, når den brukes, brukes bare på tjenestenivå og bare i det feltet som er definert i 
punkt 5.5.9 («Service information extension»). Den brukes for å gi ytterligere opplysninger om en tjeneste. Dette SKAL 
være en sekvens av én eller flere tupler, der hver tuppel angir

a) en URI som identifiserer de ytterligere opplysningene, f.eks.

– en URI som angir en nasjonalt definert spesifikk kvalifikasjon for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter 
pålitelighetstjenestetegn, f.eks.

– et spesifikt sikkerhets-/kvalitetsgranularitetsnivå med hensyn til en nasjonal kontroll-/akkrediteringsordning 
for CSP-er som ikke utsteder QC-er (f.eks. RGS */**/*** i Frankrike, spesifikk kontrollstatus definert i 
nasjonal lovgivning for spesifikke CSP-er som utsteder QC-er i Tyskland), se merknad 4 til «Service 
current status» — punkt 5.5.4,

– eller en spesifikk juridisk status for en kontrollert/akkreditert tjeneste som yter pålitelighetstjenestetegn 
(f.eks. nasjonalt definert «kvalifisert TST» som i Tyskland eller Ungarn),

– eller en spesifikk politikkidentifikator i et X.509v3-sertifikat angitt i «Sdi»-feltet,

– eller en registrert URI som angitt i «Service type identifier», punkt 5.5.1, for ytterligere å angi at den tjenesten 
som identifiseres i «Sti», deltar som en komponenttjeneste hos en yter av sertifiseringstjenester som utsteder 
QC (f.eks. OCSP-QC, CRL-QC og rot-CA-QC),

b)  en valgfri streng som inneholder verdien for serviceInformation, med den betydningen som angis i ordningen (f.eks. 
*, ** eller ***),

c)  eventuelle valgfrie ytterligere opplysninger angitt i et format som er spesifikt for ordningen.

Fjerning av referanser hos URI-en BØR gi dokumenter som er menneskelesbare, som inneholder alle detaljer som 
kreves for å forstå utvidelsen, særlig med hensyn til å forklare betydningen av de gitte URI-ene, og der det angis de 
mulige verdiene for serviceInformation samt betydningen av hver verdi.

Q u a l i f i c a t i o n s  E x t e n s i o n  (punkt L.3.1)

Beskrivelse: Dette feltet er VALGFRITT, men SKAL forekomme når bruken av det er PÅKREVD, f.eks. for rot-
CA/QC eller CA/QC-tjenester, og når

– de opplysningene som gis i «Service digital identity», ikke er tilstrekkelige til entydig å identifisere 
de kvalifiserte sertifikatene som er utstedt av denne tjenesten,

– de opplysningene som forekommer i de tilknyttede kvalifiserte sertifikatene, ikke muliggjør 
maskinleselig identifikasjon av hvorvidt QC-et støttes av et SSCD eller ikke.

Denne VALGFRIE utvidelsen MÅ, når den brukes, brukes bare i det feltet som er definert i «Service 
information extension» (punkt 5.5.9). 

Format: En ikke-tom sekvens på ett eller flere Qualification-elementer (punkt L.3.1.2) som definert i ETSI TS 
102 231 vedlegg L.3.
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KAPITTEL II

ETSI XSD-FIL FOR ETSI TS 102 231 VERSJON 3

Disse opplysningene gis i sin nåværende form. Dersom det oppstår problemer ved bruk av denne xsd-filen, bør de 
rapporteres til ETSI slik at de kan rettes.
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KAPITTEL III

XSD-FIL FOR KODING AV «SIE»-FELTET

Disse opplysningene gis i sin nåværende form.
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KAPITTEL IV

SPESIFIKASJONER FOR TSL-GJENNOMFØRINGEN AV PÅLITELIGHETSLISTEN I ET 
MENNESKELESBART FORMAT

TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten i et menneskelesbart format (HR), MÅ være offentlig tilgjengelig og kunne 
brukes elektronisk. Den BØR gis i form av et PDF-dokument i henhold til ISO 32000 som MÅ være formatert i samsvar 
med profilen PDF/A (ISO 19005).

Innholdet i det PDF/A-baserte HR-formatet av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten BØR oppfylle følgende 
krav:

– strukturen på HR-formatet BØR gjenspeile den logiske modellen som er beskrevet i punkt 5.1.2 i ETSI TS 102 231,

– alle felter som inngår, BØR vises og angi

– feltets tittel (f.eks. «Service type identifier»),

– feltets verdi (f.eks. «CA/QC»),

– betydningen (beskrivelse) av feltets verdi, når det er relevant og særlig som fastsatt i vedlegg D til ETSI TS 
102 231, eller i disse spesifikasjonene for registrerte URI-er (f.eks. «en sertifiseringsmyndighet som utsteder 
offentlige nøkkelsertifikater»),

– flere språkversjoner som fastsatt i TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten, når det er relevant,

– følgende felter og tilhørende verdier for digitale sertifikater som forekommer i feltet «Service digital identity», BØR 
minst vises i HR-formatet:

– Versjon

– Serienummer

– Signaturalgoritme

– Utsteder

– Gyldig fra

– Gyldig til

– Emne

– Offentlig nøkkel

– Sertifikatpolitkk

– Identifikator for emnenøkkel

– CRL-distribusjonspunkter

– Identifikator for myndighetsnøkkel

– Nøkkelbruk

– Grunnleggende begrensninger

– Tommelfingeravtrykksalgoritme

– Tommelfingeravtrykk

– HR-formatet BØR enkelt kunne skrives ut,

– HR-formatet KAN underskrives elektronisk. Når det er underskrevet, MÅ det underskrives av operatøren av 
ordningen i samsvar med samme signaturspesifikasjoner som for TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten.

___________________________


