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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
1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for
elektroniske signaturer(1), særlig artikkel 3 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. desember 1999
direktiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for
elektroniske signaturer.

2) Vedlegg III til direktiv 1999/93/EF inneholder krav til sikre
signaturframstillingssystemer. I henhold til direktivets
artikkel 3 nr. 4 skal egnede offentlige eller private organer
som utpekes av medlemsstatene, avgjøre om sikre
signaturframstillingssystemer oppfyller kravene i vedlegg
III, og Kommisjonen skal fastsette kriterier slik at
medlemsstatene kan bestemme om et organ bør utpekes til
å foreta slik samsvarsvurdering.

3) Kommisjonen skal rådspørre Komiteen for elektroniske
signaturer, nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv
1999/93/EF, før den fastsetter kriteriene nevnt ovenfor.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for elektroniske signaturer –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å fastsette hvilke kriterier
medlemsstatene skal følge for å bestemme om et nasjonalt
organ bør utpekes som ansvarlig for samsvarsvurderingen av
sikre signaturframstillingssystemer.

Artikkel 2

Når et utpekt organ utgjør en del av en organisasjon som deltar
i annen virksomhet enn å vurdere om sikre signatur-
framstillingssystemer oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III til
direktiv 1999/93/EF, skal organet kunne identifiseres innenfor
denne organisasjonen. Ulike typer virksomhet må skilles klart
fra hverandre.

Artikkel 3

Organet og dets personale skal ikke delta i virksomhet som kan
komme i konflikt med deres evne til uavhengig vurdering og
deres integritet i forhold til den oppgaven de skal utføre.
Organet skal særlig være uavhengig av de berørte parter.
Derfor skal organet, organets leder og det personalet som har
ansvar for å utføre samsvarsvurderingen, verken være
utviklere, produsenter, leverandører eller installatører av sikre
signaturframstillingssystemer, og heller ikke ytere av sertifi-
seringstjenester som utsteder sertifikater til offentligheten,
eller godkjente representanter for noen av de ovennevnte
parter.

De skal dessuten være økonomisk uavhengige og ikke ta
direkte del i utviklingen, konstruksjonen, markedsføringen
eller vedlikeholdet av sikre signaturframstillingssystemer eller
være representanter for parter som deltar i slik virksomhet.
Dette utelukker ikke at produsenten og det utpekte organet kan
utveksle tekniske opplysninger.

Artikkel 4

Organet og dets personale skal med høy grad av profesjonell
integritet, pålitelighet og tilstrekkelig teknisk kompetanse
kunne vurdere om sikre signaturframstillingssystemer er i
samsvar med kravene fastsatt i vedlegg III til direktiv
1999/93/EF.

Artikkel 5

Organet skal sikre innsyn i måten det praktiserer samsvars-
vurdering på, og registrere alle relevante opplysninger med
hensyn til denne praksis. Alle berørte parter skal ha tilgang til
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organets tjenester. Organets arbeidsmetoder skal anvendes på
en slik måte at forskjellsbehandling unngås.

Artikkel 6

Organet skal råde over det personale og utstyr som er
nødvendig for på en ordentlig og rask måte å kunne utføre det
tekniske og administrative arbeidet som er tilknyttet den
oppgave det er blitt utpekt for.

Artikkel 7

Personalet som har ansvar for samvarsvuderingen, skal ha

– gjennomgått grundig teknisk og yrkesrettet opplæring,
særlig innen teknologi for elektroniske signaturer og
tilknyttede informasjonssikkerhetsaspekter,

– tilfredsstillende kunnskap om kravene lagt til grunn for den
samsvarsvurdering de utfører og tilstrekkelig erfaring til å
kunne utføre slik vurdering.

Artikkel 8

Det skal garanteres at personalet er upartisk. Avlønningen av
personalet skal ikke være avhengig av antallet utførte
samsvarsvurderinger eller av resultatene av disse samsvars-
vurderingene.

Artikkel 9

Organet skal fastsette de nødvendige bestemmelser for å dekke
forpliktelser som oppstår i forbindelse med dets virksomhet,
for eksempel ved at det tegnes en egnet forsikring.

Artikkel 10

Organet skal fastsette de nødvendige bestemmelser for å sikre
fortrolighet for opplysninger som innhentes i forbindelse med
utførelsen av de oppgaver som det er pålagt i henhold til
direktiv 1999/93/EF, eller internrettslige bestemmelser som
gjennomfører direktivet, unntatt overfor vedkommende
myndigheter i den medlemsstat som har utpekt organet.

Artikkel 11

Når et utpekt organ inngår avtale om at en annen part skal
utføre deler av samsvarsvurderingen, skal organet forsikre seg
om og kunne påvise at denne parten har kompetanse til å utføre
den aktuelle tjenesten. Det utpekte organet skal ha det fulle
ansvar for det arbeid som utføres i henhold til slike avtaler. Den
endelige avgjørelse skal treffes av det utpekte organet.

Artikkel 12

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. november 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen


