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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 6. nóvember 2000
um lágmarksviðmiðanir sem aðildarríkin skulu taka tillit til þegar þau tilnefna aðila í
samræmi við 4. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB um ramma
bandalagsins varðandi rafrænar undirskriftir
(tilkynnt með númeri C(2000)3179)
(Texti sem varðar EES)

(2000/709/EB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

skýrt afmörkuð eining innan þeirrar stofnunar. Mismunandi
starfsemi skal vera skýrt aðgreind.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá
13. desember 1999 um ramma bandalagsins varðandi
rafrænar undirskriftir (1), einkum 4. mgr. 3. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Þann 13. desember 1999 samþykktu Evrópuþingið og
ráðið tilskipun 1999/93/EB um ramma bandalagsins
varðandi rafrænar undirskriftir.

2)

Í III. viðauka við tilskipun 1999/93/EB er fjallað um
kröfur sem eru gerðar til öruggs undirskriftarbúnaðar.
Samkvæmt 4. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar skulu til þess
bærar opinberar stofnanir eða einkaaðilar, sem
aðildarríkin tilnefna, skera úr um hvort öruggi
undirskriftarbúnaðinn samræmist kröfunum sem mælt
er fyrir um í III. viðauka og skal framkvæmdastjórnin
ákveða viðmiðanir sem aðildarríkin fari eftir þegar
ákveða skal hvort tilnefna beri tiltekinn aðila til að
annast þetta samræmismat.

3)

4)

Framkvæmdastjórnin
ákveður
framangreindar
viðmiðanir að höfðu samráði við nefndina um rafrænar
undirskriftir sem komið var á fót samkvæmt 1. mgr.
9. gr. tilskipunar 1999/93/EB.
Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um rafrænar
undirskriftir.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

3. gr.
Aðilinn og starfsfólk hans skulu ekki hafa með höndum
neina þá starfsemi sem gæti haft áhrif á sjálfstætt mat þeirra
og heilindi varðandi störf þeirra. Sérstaklega verður aðilinn
að vera óháður öðrum aðilum sem eiga hlut að máli. Því
skulu aðilinn, yfirmaður hans og það starfsfólk, sem annast
samræmismatið, hvorki vera hönnuðir, framleiðendur,
birgjar
eða
sjá
um
uppsetningu
á
öruggum
undirskriftarbúnaði né veitendur vottunarþjónustu sem gefa
út vottorð til almennings og ekki vera viðurkenndir fulltrúar
neins þessara aðila.
Þeir skulu vera fjárhagslega óháðir og mega hvorki taka
beinan þátt í hönnun, smíði, markaðssetningu eða viðhaldi á
öruggum undirskriftarbúnaði né vera umboðsmenn aðila sem
stunda þessa starfsemi. Þetta útilokar ekki að framleiðandinn
og tilnefndi aðilinn geti skipst á tæknilegum upplýsingum.
4. gr.
Aðilinn og starfsfólk hans verða að geta staðfest að öruggur
undirskriftarbúnaður samræmist kröfunum, sem mælt er fyrir
um í III. viðauka við tilskipun 1999/93/EB, með faglegri
ráðvendni, áreiðanleika og tæknilegri færni.
5. gr.

1. gr.
Markmiðið með þessari ákvörðun er að setja viðmiðanir sem
aðildarríkin fari eftir þegar þau ákveða hvort tilnefna skuli
innlendan aðila sem ábyrgðaraðila fyrir samræmismat
öruggs undirskriftarbúnaðar.
2. gr.
Ef tilnefndur aðili er hluti af stofnun sem hefur með höndum
aðra starfsemi en að meta hvort öruggur undirskriftarbúnaður samræmist kröfunum sem mælt er fyrir um í
III. viðauka við tilskipun 1999/93/EB, verður hann að vera

(1) Stjtíð. EB L 13, 19.1.2000, bls.12.

Starfsvenjur aðilans við samræmismat skulu vera gagnsæjar
og hann skal skrá allar upplýsingar, er máli skipta, um þessar
starfsvenjur. Allir hagsmunaaðilar skulu eiga kost á þjónustu
aðilans. Aðilinn skal beita verklagsreglum sínum án
mismununar.

6. gr.
Aðilinn verður að hafa á að skipa nauðsynlegu starfsfólki og
hafa nauðsynlega aðstöðu til að geta unnið á réttan hátt og
skjótt tæknileg störf og stjórnunarstörf sem tengjast
verkefninu sem hann hefur verið tilnefndur til að annast.
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10. gr.

7. gr.
Starfsfólk, sem ber ábyrgð á samræmismati, skal hafa:
trausta tækni- og fagmenntun, einkum í rafrænni
undirskriftartækni
og
þeim
öryggisþáttum
í
upplýsingatækni sem henni tengjast,
fullnægjandi þekkingu á þeim kröfum sem eru gerðar við
samræmismatið sem það annast og næga starfsreynslu til
að annast slíkt mat,
8. gr.
Hlutleysi starfsfólksins skal vera tryggt. Laun þess mega
hvorki vera háð því hversu oft það framkvæmir
samræmismat né niðurstöðum samræmismats.

Aðilinn skal gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja leynd
upplýsinga sem hann aflar sér við störf sem falla undir
tilskipun 1999/93/EB eða önnur ákvæði landslaga til
framkvæmdar henni nema gagnvart lögbærum yfirvöldum í
aðildarríkinu sem tilnefndi hann.
11. gr.
Ef tilnefndur aðili gerir samkomulag um að annar aðili
annist hluta samræmismatsins skal hann sjá til þess og geta
sýnt fram á að sá aðili sé hæfur til að inna af hendi
viðkomandi þjónustu. Tilnefndi aðilinn skal bera fulla
ábyrgð á þeirri vinnu sem unnin er samkvæmt slíku
samkomulagi. Tilnefndi aðilinn tekur lokaákvörðun.
12. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Brussel 6. nóvember 2000.

9. gr.
Aðilinn skal gera viðeigandi ráðstafanir til að uppfylla þá
skaðabótaskyldu sem fylgir starfsemi hans, til dæmis með
viðeigandi tryggingu.

_________________________

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Erkki LIIKANEN

framkvæmdastjóri.

