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COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/806 of 22 May 2015 laying down specifications 

relating to the form of the EU trust mark for qualified trust services 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/806 

av 22. mai 2015 

om fastsettelse av spesifikasjoner for utformingen av EU-tillitsmerket for kvalifiserte 
tillitstjenester 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 av 23. juli 2014 om elektronisk identifikasjon og 
tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og om oppheving av direktiv 1999/93/EF(1), og særlig artikkel 23 nr. 
3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EU) nr. 910/2014 er det fastsatt at kvalifiserte tilbydere av tillitstjenester kan benytte et tillitsmerke for kvalifiserte 
tillitstjenester for å øke brukernes tillit og gjøre det enklere for dem å bruke tjenestene. Et slikt tillitsmerke skaper et tydelig skille 
mellom kvalifiserte tillitstjenester og andre tillitstjenester og bidrar slik til oversikt i markedet, og gir dermed gir økt tillit til 
nettbaserte tjenester og forenkler bruken av dem, noe som er avgjørende for at brukerne skal ha fullt utbytte av elektroniske 
tjenester og vite at de er til å stole på. 

2) Kommisjonen har avholdt en konkurranse for kunst- og designstudenter fra medlemsstatene for å få inn forslag til ny logo. En 
sakkyndig jury har valgt ut de tre beste forslagene basert på kriteriene som er oppført i de tekniske og designmessige 
spesifikasjonene for «e-Mark U Trust»-konkurransen. Det ble holdt en nettbasert høring fra 14. oktober til 14. november 2014. 
Logoforslaget som ble valgt av de fleste besøkende på nettstedet i den aktuelle perioden, og godkjent ved en endelig avgjørelse i 
juryen, skal nå vedtas som den nye EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester. 

3) For at logoen skal kunne brukes så snart den er gjeldende i samsvar med Unionens regelverk, og for å sikre at det indre marked 
virker på en tilfredsstillende måte, garantere rettferdig konkurranse og beskytte forbrukernes interesser, ble det nye EU-
tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester registrert som et fellesmerke i Det forente kongerikes kontor for immaterialrett, og det 
er følgelig i kraft, beskyttet og tillatt å bruke. Logoen skal også registreres i Unionen og i internasjonale registre. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 48 i forordning (EU) 
nr. 910/2014 — 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

 

Artikkel 1 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal utformes som vist i vedlegg I og II, med forbehold for bestemmelsene i artikkel 2. 

 

Artikkel 2 

1.  Referansefargene for EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal være Pantone nr. 654 og 116; eller blått (100 % cyanblått 
+ 78 % magentarødt + 25 % gult + 9 % svart) og gult (19 % magentarødt + 95 % gult) når det benyttes firefargetrykk; når det benyttes 
RGB-farger, skal referansefargene være blått (43 rødt + 67 grønt + 117 blått) og gult (243 rødt + 202 grønt + 18 blått). 

2.  EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester kan brukes i svart og hvitt som vist i vedlegg II, men bare dersom det ikke er 
praktisk å bruke farge. 

3.  Dersom EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester brukes mot en mørk bakgrunn, kan det brukes i negativt format med samme 
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bakgrunnsfarge, som vist i vedlegg I og II. 

4.  Dersom EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester brukes i farger mot en farget bakgrunn som gjør at det blir vanskelig å se, 
kan det benyttes en avgrensende bord rundt merket for å øke kontrasten med bakgrunnsfargene. 

 

Artikkel 3 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal ha en minstestørrelse som sikrer at de visuelle attributtene og de viktigste formene 
bevares, men størrelsen skal ikke være under 64 × 85 piksler 150 dpi. 

 

Artikkel 4 

EU-tillitsmerket for kvalifiserte tillitstjenester skal brukes på en slik måte at det framgår tydelig hvilke kvalifiserte tjenester tillitsmerket 
gjelde forr. Tillitsmerket kan brukes sammen med grafikk- eller tekstelementer som viser tydelig hvilke kvalifiserte tillitstjenester det 

benyttes for, forutsatt at de endrer verken EU-tillitsmerkets karakter eller lenken til de relevante tillitslistene nevnt i artikkel 23 nr. 2 i 
forordning (EU) nr. 910/2014. 

 

Artikkel 5 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 

 Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

 

 Utferdiget i Brussel 22. mai 2015. 

 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 

__________________ 
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VEDLEGG I 

 

Farget EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester 

 

 

____________ 

 

 

      VEDLEGG II 

 

Svart og hvitt EU-tillitsmerke for kvalifiserte tillitstjenester 

 

 

__________________ 


