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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

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) Bruk over landegrensene av avanserte elektroniske 
signaturer	som	er	basert	på	et	kvalifisert	sertifikat	og	fram-
stilt med eller uten et sikkert signaturframstillingssystem, 
er blitt forenklet ved kommisjonsvedtak 2009/767/EF av 
16. oktober 2009 om fastsettelse av tiltak for å forenkle 
bruken av elektroniske framgangsmåter ved hjelp av 
«felles kontaktpunkter» i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre 
marked(2), som forplikter medlemsstatene til å stille 
til rådighet de opplysningene som er nødvendige for å 
validere disse elektroniske signaturene. Medlemsstatene 
må særlig i sine såkalte pålitelighetslister stille til 
rådighet	opplysninger	om	ytere	av	sertifiseringstjenester	
som	 utsteder	 kvalifiserte	 sertifikater	 til	 allmennheten	 i	
samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/
EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(3), og som kontrolleres eller 
akkrediteres av medlemsstatene, og om de tjenestene de 
tilbyr.

2) Det er i samarbeid med Det europeiske standardiserings-
institutt for telekommunikasjoner (ETSI) gjennomført en 
rekke praktiske tester for å gi medlemsstatene mulighet til 
å kontrollere om deres pålitelighetslister er i samsvar med 
spesifikasjonene	 angitt	 i	 vedlegget	 til	 vedtak	 2009/767/
EF. Disse testene har vist at det må gjøres visse tekniske 
endringer	 i	 de	 tekniske	 spesifikasjonene	 i	 vedlegget	 til	
vedtak 2009/767/EF for å sikre at pålitelighetslistene 
fungerer og er forenlige med hverandre.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 199 av 31.7.2010, s. 30, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 97/2011 av 30. september 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tilleg-
get til Den europeiske unions tidende nr. 65 av 1.12.2011, s. 7.

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36.
(3) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.

3) Testene bekreftet også at medlemsstatene bør stille til 
rådighet for allmennheten ikke bare de menneskelesbare 
versjonene av pålitelighetslistene, i samsvar med vedtak 
2009/767/EF, men også de maskinlesbare versjonene. 
Manuell bruk av de menneskelesbare versjonene av 
pålitelighetslistene kan være en forholdsvis kompleks 
og tidkrevende oppgave når medlemsstatene har mange 
ytere	 av	 sertifiseringstjenester.	 Offentliggjøring	 av	 de	
maskinlesbare versjonene av pålitelighetslistene vil 
gjøre det enklere å bruke dem, fordi det gir mulighet for 
automatisert behandling, hvilket vil føre til at de brukes 
mer i forbindelse med offentlige elektroniske tjenester.

4) For å lette tilgangen til sine pålitelighetslister bør 
medlemsstatene gi Kommisjonen opplysninger om 
listenes plassering og beskyttelse. Kommisjonen bør stille 
disse opplysningene til rådighet for øvrige medlemsstater 
på en sikker måte.

5) Det bør tas hensyn til resultatene av de praktiske testene 
av medlemsstatenes pålitelighetslister for å muliggjøre 
automatisert bruk av listene og lette tilgangen til dem.

6) Vedtak 2009/767/EF bør derfor endres.

7) For at medlemsstatene skal få mulighet til å foreta de 
nødvendige tekniske endringene av sine pålitelighetslister, 
bør denne beslutning få anvendelse fra 1. desember 2010.

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Endring av vedtak 2009/767/EF

I vedtak 2009/767/EF gjøres følgende endringer:

KOMMISJONSBESLUTNING

av 28. juli 2010

om endring av vedtak 2009/767/EF med hensyn til utarbeiding, vedlikehold og offentliggjøring av pålitelighetslister over 
ytere av sertifiseringstjenester som kontrolleres eller akkrediteres av medlemsstatene

[meddelt under nummer K(2010) 5063]

(2010/425/EU)(*)

2016/EØS/7/13
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1. I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal utarbeide og offentliggjøre 
pålitelighetslisten både i et menneskelesbart og i et 
maskinlesbart	format,	i	samsvar	med	spesifikasjonene	
fastsatt i vedlegget.»

b) Nytt nr. 2a skal lyde:

«2a. Medlemsstatene skal elektronisk signere 
sin pålitelighetsliste i maskinlesbart format, og 
de skal minst offentliggjøre pålitelighetslisten i 
menneskelesbart format gjennom en sikker kanal for å 
sikre dens autentisitet og integritet.»

c) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om følgende:

a) det organet eller de organene som har ansvaret 
for å utarbeide, vedlikeholde og offentliggjøre 
pålitelighetslisten i menneskelesbart og 
maskinlesbart format,

b) hvor pålitelighetslisten i menneskelesbart og 
maskinlesbart format offentliggjøres,

c)	 det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	 for	 å	
opprette den sikre kanalen som pålitelighetslisten 
i menneskelesbart format offentliggjøres gjennom, 
eller, dersom nevnte liste er elektronisk signert, 
det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	 for	 å	
signere den,

d)	 det	 offentlige	 nøkkelsertifikatet	 som	 brukes	
for elektronisk å signere pålitelighetslisten i 
maskinlesbart format,

e) enhver endring av opplysningene i bokstav a)-d).»

d) Nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Kommisjonen skal gjennom en sikker kanal 
til en autentisert nettjener stille til rådighet for alle 
medlemsstater opplysningene nevnt i nr. 3, som er gitt 
av medlemsstatene, både i et menneskelesbart format 
og i et signert maskinlesbart format.»

2.  Vedlegget endres som angitt i vedlegget til denne 
beslutning.

Artikkel 2

Anvendelse

Denne beslutning får anvendelse fra 1. desember 2010.

Artikkel 3

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

 For Kommisjonen

 Michel BARNIER

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til vedtak 2009/767/EF gjøres følgende endringer:

1. I kapittel I gjøres følgende endringer:

a) I annet avsnitt skal første og annet punktum lyde:

	 Disse	spesifikasjonene	bygger	på	spesifikasjonene	og	kravene	angitt	i	ETSI	TS	102	231	v.3.1.2.	Når	det	ikke	er	
angitt	noe	bestemt	krav	i	disse	spesifikasjonene,	SKAL	kravene	fra	ETSI	TS	102	231	v.3.1.2	anvendes	fullt	ut.»

b) Annet avsnitt etter overskriften «TSL tag (punkt 5.2.1)» utgår.

c) Avsnittet etter overskriften «TSL sequence number (punkt 5.3.2)» skal lyde:

 «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 ved hver etterfølgende utgivelse av TSL-en. Det 
SKAL	IKKE	tilbakestilles	til	«1»	når	«TSL	version	identifier»	nevnt	ovenfor,	økes.»

d) Første avsnitt etter overskriften «TSL type (punkt 5.3.3)» skal lyde:

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

e) Tredje avsnitt etter overskriften «TSL type (punkt 5.3.3)» skal lyde:

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

f) I annet avsnitt etter overskriften «Scheme operator name (punkt 5.3.4)» skal annet punktum lyde:

 «Det er opp til hver enkelt medlemsstat å utpeke operatøren av ordningen for TSL-gjennomføringen av 
medlemsstatens PL.»

g) Fjerde avsnitt etter overskriften «Scheme operator name (punkt 5.3.4)» skal lyde:

 «Den navngitte operatøren av ordningen (punkt 5.3.4) er enheten som skal signere TSL.»

h) Fjerde strekpunkt etter overskriften «Scheme name (punkt 5.3.6)» skal lyde:

««EN_name_value»	=	statuslisten	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 og dets gjennomføring i den refererte medlemsstatens 
lovgivning.»

i)	 Første	avsnitt	etter	overskriften	«Service	type	identifier	(punkt	5.5.1)»	skal	lyde:

	 «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»).»

j) Femte strekpunkt etter overskriften «Service current status (punkt 5.5.4)» skal lyde:

«— Akkreditert (http://uri.etsi.org/TrstSvc/eSigDir-1999-93-EC-TrustedList/Svcstatus/accredited)»

k) Niende strekpunkt etter overskriften «Service current status (punkt 5.5.4)» skal lyde:

«— 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	overtatt	ansvaret	for	å	sikre	denne	opphørsfasen,	SKAL	
identiteten	til	denne	nye	juridiske	personen	eller	reserven	(reserve-CSP)	angis	i	«Scheme	service	definition	
URI» (punkt 5.5.6) og i utvidelsen «TakenOverBy» (punkt L.3.2) i tjenesteposten.»
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l) Femte avsnitt etter overskriften «Service information extensions (punkt 5.5.9)» skal lyde:

	 «I	forbindelse	med	en	XML-gjennomføring	skal	det	spesifikke	innholdet	i	slike	ytterligere	opplysninger	kodes	
ved	hjelp	av	xsd-filene	angitt	i	vedlegg	C	til	ETSI	TS	102	231.»

m) Delen med overskriften «Service digital identity (punkt 5.6.3)» skal lyde:

 « S e r v i c e  d i g i t a l  i d e n t i t y  ( p u n k t  5 . 6 . 3 )

	 Dette	feltet	er	PÅKREVD	og	SKAL	angi	minst	én	forekomst	av	den	digitale	identifikatoren	(dvs.	sertifikatet	
X.509v3) som er angitt i «TSP Service Information — Service digital identity» (punkt 5.5.3), i det formatet og 
med	den	betydningen	som	er	definert	i	ETSI	TS	102	231,	punkt	5.5.3.

	 Merknad:	For	hver	X.509v3-sertifikatverdi	som	brukes	som	«Sdi»-verdi	i	punkt	5.5.3	for	en	tjeneste,	skal	det	i	
en pålitelighetsliste være bare én tjenestepost for hver «Sti:Sie/additionalServiceInformation»-verdi. De «Sdi»-
opplysningene (punkt 5.6.3) som brukes i «service approval history information» knyttet til en tjenestepost, 
og de «Sdi»-opplysningene (punkt 5.5.3) som brukes i denne tjenesteposten, MÅ henvise til samme X.509v3-
sertifikatverdi.	Når	en	 listeført	 tjeneste	endrer	sin	«Sdi»	(dvs.	 fornyelse	eller	nøkkelendring	av	et	X.509v3-
sertifikat	for	f.eks.	en	CA/PKC	eller	CA/QC)	eller	oppretter	en	ny	«Sdi»	for	en	slik	tjeneste,	selv	med	identiske	
verdier	for	de	tilknyttede	«Sti»,	«Sn»	og	[«Sie»],	betyr	det	at	operatøren	av	ordningen	MÅ	opprette	en	annen	
tjenestepost enn den tidligere posten.»

n) Delen med overskriften «Signed TSL» skal lyde:

 «Signed TSL

 Den menneskelesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som er opprettet i henhold til disse 
spesifikasjonene,	særlig	kapittel	IV,	BØR	signeres	av	«Scheme	operator	name»	(punkt	5.3.4)	for	å	sikre	dens	
gyldighet og integritet(*). Formatet på signaturen BØR være PAdES del 3 (ETSI TS 102 778-3(**)), men KAN 
være PAdES del 2 (ETSI TS 102 778-2(***)) innenfor rammen av den særskilte modellen for pålitelighetslister 
som	er	fastsatt	ved	offentliggjøringen	av	de	sertifikatene	som	brukes	for	å	signere	pålitelighetslistene.

 Den maskinlesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som er opprettet i henhold til disse 
spesifikasjonene,	 SKAL	 signeres	 av	 «Scheme	 operator	 name»	 (punkt	 5.3.4)	 for	 å	 sikre	 dens	 gyldighet	 og	
integritet. Formatet på den maskinlesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten som opprettes i henhold 
til	disse	spesifikasjonene,	SKAL	være	XML	og	SKAL	være	i	samsvar	med	spesifikasjonene	angitt	i	vedlegg	B	
og C til ETSI TS 102 231.

	 Formatet	 på	 signaturen	 SKAL	 være	 XAdES	 BES	 eller	 EPES,	 som	 definert	 i	 spesifikasjonene	 for	 XML-
gjennomføringer i ETSI TS 101 903. Slike gjennomføringer av elektroniske signaturer SKAL oppfylle kravene 
fastsatt i vedlegg B til ETSI TS 102 231(****). Ytterligere generelle krav med hensyn til denne signaturen er 
angitt i avsnittene nedenfor.

______

(*) Dersom den menneskelesbare TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten ikke er signert, MÅ dens gyldighet og 
integritet garanteres gjennom en egnet kommunikasjonskanal med et tilsvarende sikkerhetsnivå. Bruk av TLS (IETF 
RFC 5246: «The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2») anbefales for dette formål, og medlemsstaten 
MÅ	gjøre	fingeravtrykket	av	sertifikatet	for	TLS-kanalen	tilgjengelig	utenfor	båndet	for	TSL-brukerne.

(**)	 ETSI	TS	102	778-3	—	Electronic	Signatures	and	Infrastructures	(ESI):	PDF	Advanced	Electronic	Signature	Profiles;	
Part	3:	PAdES	Enhanced	—	PAdES-BES	and	PAdES-EPES	Profiles.

(***)	 ETSI	TS	102	778-2	—	Electronic	Signatures	and	Infrastructures	(ESI):	PDF	Advanced	Electronic	Signature	Profiles;	
Part	2:	PAdES	Basic	—	Profile	based	on	ISO	32000-1.

(****)	 Det	er	obligatorisk	å	beskytte	den	operatøren	av	ordningen	som	signerer	sertifikatet	med	signaturen,	på	en	av	måtene	
angitt	i	ETSI	TS	101	903,	og	ds:keyInfo	bør	eventuelt	inneholde	den	relevante	sertifikatkjeden.»

o)	 Annet	avsnitt	etter	overskriften	«Scheme	identification	(punkt	5.7.2)»	skal	lyde:

	 «I	 forbindelse	med	disse	 spesifikasjonene	SKAL	den	 tildelte	 referansen	omfatte	«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 signere TSL-en elektronisk.»

p) Annet avsnitt etter overskriften «additionalServiceInformation Extension (punkt 5.8.2)» skal lyde: 
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 «Fjerning av referanser i URI-en BØR gi menneskelesbare opplysninger (minst på engelsk og eventuelt på 
ett	 eller	flere	nasjonale	 språk)	 som	anses	 som	hensiktsmessige	og	 tilstrekkelige	 til	 at	 en	avhengig	part	kan	
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)	 Delen	med	overskriften	«Qualifications	Extension	(punkt	L.3.1)»	skal	lyde:

« Q u a l i f i c a t i o n S  e x t e n S i o n  ( p u n k t  l . 3 . 1 )

Beskrivelse: Dette feltet er VALGFRITT, men SKAL forekomme når bruken av det er PÅKREVD, f.eks. for 
RootCA/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	maskinlesbar	
identifikasjon	av	hvorvidt	QC-et	støttes	av	et	SSCD	eller	ikke.

Når	den	brukes,	MÅ	denne	VALGFRIE	utvidelsen	brukes	bare	i	det	feltet	som	er	definert	i	«Service	
information	extension»	(punkt	5.5.9),	og	den	SKAL	være	i	samsvar	med	spesifikasjonene	fastsatt	i	
vedlegg L.3.1 til ETSI TS 102 231.»

r)	 Etter	delen	med	overskriften	«Qualifications	Extension	(punkt	L.3.1)»	skal	ny	del	lyde:

 «ta k e nov e rBy ex t e n S i o n (punkt l.3.2)

Beskrivelse: Denne utvidelsen er VALGFRI, men SKAL forekomme når en tjeneste som tidligere var under 
en CSPs rettslige ansvar, overtas av en annen TSP, og når den har som formål formelt å angi det rettslige 
ansvaret	for	en	tjeneste	og	gjøre	verifiseringsprogramvaren	i	stand	til	å	vise	brukeren	juridiske	opplysninger.	
Opplysningene som gis i denne utvidelsen, SKAL være i samsvar med den tilknyttede bruken av punkt 5.5.6 
og	med	spesifikasjonene	i	vedlegg	L.3.2	til	ETSI	TS	102	231.»

2. Kapittel II skal lyde:

«kapittel ii

Når medlemsstatene oppretter sine pålitelighetslister, skal de bruke

språkkoder med små bokstaver og landkoder med store bokstaver,

språkkoder og landkoder i henhold til tabellen nedenfor.

Når	det	finnes	latinske	bokstaver	(med	tilhørende	språkkode),	tilføyes	en	translitterasjon	til	latinske	bokstaver	med	
den tilhørende språkkoden, som angitt i tabellen nedenfor.

Kortnavn
(kildespråk)

Kortnavn
(engelsk) Landkode Språkkode Merknader

Trans lit-
tera sjon 

til latinske 
bokstaver

Belgique/België Belgium BE nl, fr, de

България	(*) Bulgaria BG bg bg-Latn

Česká	republika Czech Republic CZ cs

Danmark Denmark DK da

Deutschland Germany DE de

Eesti Estonia EE et

Éire/Ireland Ireland IE ga, en

Ελλάδα	(*) Greece EL el Landkode anbefalt av EU el-Latn

España Spain ES es også katalansk (ca), 
baskisk (eu), galisisk (gl)

France France FR fr

Italia Italy IT it

Κύπρος/Kıbrıs	(*) Cyprus CY el, tr el-Latn

Latvija Latvia LV lv
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Kortnavn
(kildespråk)

Kortnavn
(engelsk) Landkode Språkkode Merknader

Trans lit-
tera sjon 

til latinske 
bokstaver

Lietuva Lithuania LT lt

Luxembourg Luxembourg LU fr, de, lb

Magyarország Hungary HU hu

Malta Malta MT mt, en

Nederland Netherlands NL nl

Österreich Austria AT de

Polska Poland PL pl

Portugal Portugal PT pt

România Romania RO ro

Slovenija Slovenia SI sl

Slovensko Slovakia SK sk

Suomi/Finland Finland FI fi,	sv

Sverige Sweden SE sv

United Kingdom United 
Kingdom

UK en Landkode anbefalt av EU

Ísland Iceland IS is

Liechtenstein Liechtenstein LI de

Norge/Noreg Norway NO no, nb, nn

(*)	 Translitterasjon	til	latinske	bokstaver:	България	=	Bulgaria;	Ελλάδα	=	Elláda;	Κύπρος	=	Kýpros.

3. Kapittel III utgår.

4.  I kapittel IV innsettes følgende strekpunkt etter den innledende teksten «Innholdet i det PDF/A-baserte HR-formatet 
av TSL-gjennomføringen av pålitelighetslisten BØR oppfylle følgende krav:»:

«—  tittelen på pålitelighetslistene i menneskelesbart format skal bestå av en sammenkjeding av følgende elementer:

–	 bilde	av	medlemsstatens	nasjonale	flagg	(valgfritt),

– mellomrom,

– statsnavn i kortform på kildespråket eller kildespråkene (som angitt i første kolonne i tabellen i kapittel II),

– mellomrom,

– «(»,

– statsnavn i kortform på engelsk (som angitt i annen kolonne i tabellen i kapittel II),

– «):» som avsluttende parentes og skilletegn,

– mellomrom,

– «Trusted List»,

– logoen til operatøren av ordningen i medlemsstaten (valgfritt).»

____________


