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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 17. mars 2014 

om endring av beslutning 2011/130/EU om fastsettelse av minstekrav til behandling over 

landegrensene av dokumenter som signeres elektronisk av vedkommende myndigheter i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked 

[meddelt under nummer K(2014) 1640] 

(2014/148/EU)(*) 

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) Tjenesteytere som yter tjenester som faller inn under

virkeområdet for direktiv 2006/123/EF, må gjennom de

felles kontaktpunktene og på elektronisk måte kunne

fullføre de framgangsmåter og formaliteter som er

nødvendige for å få tilgang til og utøve sin virksomhet.

Innenfor de grenser som er fastsatt i artikkel 5 nr. 3 i

direktiv 2006/123/EF, kan det fremdeles være tilfeller

der tjenesteytere må sende originaldokumenter, bekref-

tede kopier eller bekreftede oversettelser når slike

framgangsmåter og formaliteter fullføres. I disse til-

fellene kan tjenesteytere ha behov for å oversende

dokumenter som er elektronisk signert av vedkommen-

de myndigheter.

2) Bruken over landegrensene av avanserte elektroniske

signaturer som er basert på et kvalifisert sertifikat, 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 bl.a. forplikter 

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 19.3.2014, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 280/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg X

(Generelle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 71 av 26.11.2015, s. 32. 

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

(2) EUT L 274 av 20.10.2009, s. 36. 

medlemsstatene til å utføre risikovurderinger før de 

krever disse elektroniske signaturene fra tjenesteytere 

og fastsetter regler for medlemsstatenes anerkjennelse 

av avanserte elektroniske signaturer basert på 

kvalifiserte sertifikater, opprettet med eller uten et 

sikkert signaturframstillingssystem. I vedtak 

2009/767/EF omhandles imidlertid ikke formater for 

elektroniske signaturer i dokumenter som er utstedt av 

vedkommende myndigheter, og som tjenesteytere må 

oversende når de fullfører de relevante framgangsmåter 

og formaliteter. 

3) Ettersom vedkommende myndigheter i medlemsstatene

for øyeblikket benytter forskjellige formater for

avanserte elektroniske signaturer for å signere sine

dokumenter elektronisk, kan mottakerstaten som skal

behandle disse dokumentene, støte på tekniske proble-

mer som følge av at signaturformatene varierer. For å

gjøre det mulig for tjenesteytere å fullføre sine fram-

gangsmåter og formaliteter elektronisk over landegren-

sene, må det sikres at minst et visst antall formater for

avanserte elektroniske signaturer kan støttes teknisk av

medlemsstatene når disse mottar dokumenter som er

signert elektronisk av vedkommende myndigheter i

andre medlemsstater. Ved å definere et antall formater

for avanserte elektroniske signaturer som kan støttes

teknisk av mottakerstaten, vil det gis mulighet for større

grad av automatisering og forbedret samvirkingsevne

mellom elektroniske framgangsmåter.

4) Opprinnelig omfattet beslutningen bare basisnivået av

ETSI-standardiserte formater for avanserte e-signaturer.

Det bør også tilføyes mer langsiktige ETSI-standardi-

serte formater som gjør det mulig å bevare opplysninger

om e-signaturers gyldighet over tid.

5) ETSI har offentliggjort nye tekniske spesifikasjoner for

standardprofiler for avanserte e-signaturer som har som

formål å begrense valgmulighetene med hensyn til

relevante standarder og dermed øke samvirkingsevnen

på tvers av landegrensene. Disse profilene dekker alle

samsvarsnivåer, fra basisformater til langtidsformater.
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6)  Medlemsstater der vedkommende myndigheter benytter 

andre formater for elektroniske signaturer enn dem som 

vanligvis støttes, kan ha innført valideringsmetoder som 

gjør det mulig å verifisere deres signaturer også over 

landegrensene. I slike tilfeller, og for at mottakerstater 

skal kunne stole på disse valideringsverktøyene, må 

opplysninger om disse verktøyene gjøres tilgjengelige 

på en enkel måte, med mindre de nødvendige opplysnin-

gene inngår direkte i de elektroniske signaturene eller i 

de elektroniske konvoluttene. 

7)  Denne beslutning berører ikke medlemsstatenes defini-

sjon av hva som utgjør en original, en bekreftet kopi 

eller en bekreftet oversettelse. Beslutningens formål er 

begrenset til å forenkle verifiseringen av elektroniske 

signaturer dersom disse benyttes i originaler, bekreftede 

kopier eller bekreftede oversettelser som det kan være 

nødvendig for tjenesteyterne å oversende via de felles 

kontaktpunktene. 

8)  For at medlemsstatene skal kunne innføre de nød-

vendige tekniske verktøyene, bør denne beslutning få 

anvendelse fra 1. desember 2014. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Tjenestedirektivkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endring av kommisjonsbeslutning 2011/130/EU(1) 

I beslutning 2011/130/EU gjøres følgende endringer: 

1)   Artikkel 1 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Medlemsstatene skal skaffe til veie de nødvendige 

tekniske midler som gjør det mulig for dem å behandle 

  

(1) EUT L 53 av 26.2.2011, s. 66. 

elektronisk signerte dokumenter som tjenesteytere oversen-

der i forbindelse med fullføring av framgangsmåter og 

formaliteter gjennom felles kontaktpunkter i henhold til 

artikkel 8 i direktiv 2006/123/EF, og som er signert av 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater med en 

avansert elektronisk XML-, CMS- eller PDF-signatur på 

ethvert samsvarsnivå eller ved bruk av en tilhørende 

signaturcontainer på basisnivå, forutsatt at disse oppfyller 

de tekniske spesifikasjonene angitt i vedlegget. 

2)   Vedlegget erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

ANVENDELSE 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. desember 2014. 

Artikkel 3 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2014. 

 For Kommisjonen 

 Michel BARNIER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

LISTE OVER TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR AVANSERTE ELEKTRONISKE XML-, CMS- ELLER 

PDF-SIGNATURER OG DEN TILHØRENDE SIGNATURCONTAINEREN 

De avanserte elektroniske signaturene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i beslutningen må oppfylle en av følgende tekniske 

spesifikasjoner fra ETSI: 

XAdES Baseline Profile ETSI TS 103171 v.2.1.1(1) 

CAdES Baseline Profile ETSI TS 103173 v.2.2.1(2) 

PAdES Baseline Profile ETSI TS 103172 v.2.2.2(3) 

(1) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf 

(2) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf 

(3) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf 

Den tilhørende signaturcontaineren nevnt i artikkel 1 nr. 1 i beslutningen må oppfylle en av følgende tekniske 

spesifikasjoner fra ETSI: 

Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103174 v.2.2.1(4) 

(4) http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf’ 

 


